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التقديم االأولي للمقاالت
ومراجعتها،  تقييمها  ليتم  ن�شخ  ثالث  من  المقالت  تقدم 
فـي  عليها  المن�شو�س  الن�شر  قواعد  اتباع  ذلك  فـي  ويتم 
التعديالت  بع�س  اإدخال  مع   Chicago Manual of Style

التي �شتذكر فيما يلي:

التقديم النهائي للمقاالت 
تراها  التي  التعديالت  اإجراء  بعد  النهائي  الن�س  • يقدم 
قر�س  على  التحرير،  وهيئة  العلمية  المراجعة  لجنة 
 MS Word الكتابة  برنامج  ا�شتخدام  مع  ممغنط، 

وبنط 12 للغات الأجنبية، وبنط 14 للغة العربية.
 Standard اأو ورق ،A4 تقدم ن�شخة مطبوعة على ورق •
اأحد الوجهين فقط،  American، وتكون الكتابة على 

وتترك م�شافة مزدوجة بين ال�شطور وهوام�س كبيرة، 
مع عدم م�شاواة الكالم جهة الهام�س الأي�شر.

مختلفة  واأبناط  متعددة  اأنماط  ا�شتخدام  عدم  يراعى   •
الحجم. 

.Dr اأو .Prof، �شواء فـي داخل  مثل  األقاب  ت�شتخدم  • ل 
الن�س اأو الحوا�شي اأو عند كتابة ا�شم الموؤلف. 

.)     ( مثل:  هاللية  الأقوا�س  جميع  • تكون 
.’    ‘ مثل:  دائًما  المفردة  التن�شي�س  عالمات  • ت�شتخدم 

كتابة  عند  الحركية  العالمات  ا�شتخدام  تجنب  يجب   •
كلمات عربية باللغة الإنجليزية. 

القرن  مثل  بالحروف  والأ�شرات  القرون  اأرقام  • تكتب 
الخام�س، الأ�شرة الثامنة ع�شرة.

اأرقام  اأو  التواريخ  بين  ال�شغيرة  ال�شرطة  ت�شتخدم   •
ال�شفحات )130-120(.

 البنط
غير  الخط  من  نوع  باأي  التحرير  هيئة  تزويد  يتم   •

القيا�شي اأو غير التقليدي على قر�س ممغنط منف�شل.

الحوا�سي ال�سفلية
م�شتقلة  �شفحات  فـي  ختامية  كحوا�ٍس  الحوا�شي  • تكتب 

ملحقة بالن�س، وتترك م�شافة مزدوجة بين ال�شطور.
ول  ال�شطر  م�شتوى  عن  مرتفعة  الحوا�شي  اأرقام  • تكون 

تو�شع بين قو�شين.
واإذا  حا�شية،  اإلى  اإ�شارة  اأية  المقال  عنوان  يت�شمن  • ل 
ال�شكر  تقديم  بغر�س  حا�شية  لإدراج  احتياج  هناك  كان 
 ،* النجمة  عالمة  العنوان  فـي  يو�شع  ذلك،  اإلى  وما 

وتكون قبل الحا�شية قبل رقم 1. 

الملخ�ص
مقدمة  فـي  وذلك  كلمة(   150 اأق�شى  )بحدٍّ  ملخ�س  يقدم   •
المعلومات  ا�شترجاع  فـي  الملخ�س  وي�شتخدم  المقال، 
منف�شاًل عن  قراءته  تمت  ما  اإذا  يمكن فهمه  ويكتب بحيث 

ن�س المقال.

االخت�سارات 
يتبع  الدوريات والحوليات  اأ�شماء  • بالن�شبة لخت�شارات 

فـي ذلك اخت�شارات 
Bernard Mathieu, Abréviations des périodiques 

et collections en usage à l’IFAO, 4e éd. (Le 

Caire, 2003). 
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ويمكن الح�شول عليها من الموقع:
www.ifao.egnet.net 

تذكر  اأن  بعد  الخا�شة  الخت�شارات  ا�شتخدام  يمكن   •
فـي  كثيًرا  اإليها  ي�شار  التي  العناوين  فـي  بالكامل 
ال�شيغ  ا�شتخدام  اأي�ًشا  ويمكن  الفردية،  المقالت 
 المقبولة )المتعارف عليها(، مثل القامو�س الطوبوغرافـي

 Moss and Porter يكتب PM )بخط غير مائل(. وتكتب 
المراجع الأخرى كالآتي:

مقال في دورية ُيكتب المرجع لأول مرة
J.D. Ray. “The Voice of Authority: Papyrus 

Leiden I 382”, JEA 85 (1999), 190. 

واإذا تكرر ُيكتب:
Ray, JEA 85, 190. 

مقال اأو ف�شل في كتاب لعدة موؤلفين
Mathieson. “Magnetometer Surveys on Kiln 

Sites at Amarna”, in B.J. Kemp (ed.), Amarna 

Reports VI, EES Occasional Publications 10 

(London, 1995), 218-220. 

واإذا تكرر ُيكتب:
Mathieson, in Kemp (ed), Amarna Reports VI, 

218-220. 

مثال اآخر:
A.B. Lloyd. “The Late Period, 664-323 BC”, in 

B.G. Trigger, B.J. Kemp, D. O’Conner and A.B. 

Lloyd, Ancient Egypt: A Social History, 279-

346 (Cambridge, 1983), 279-346.

واإذا تكرر ُيكتب:
Lloyd, in Trigger et al., Ancient Egypt: A Social 

History, 279-346.

الكتب العلمية
E. Strouhal. Life in Ancient Egypt (Cambridge, 

1992), 35-38.

واإذا تكرر ُيكتب:
Strouhal. Life in Ancient Egypt, 35-38.

مثال اآخر:
D.M. Bailey, Excavations at el-Ashmunein V., 

Pottery, Lamps and Glass of the Late Roman and 

Early Arab Periods (London, 1998), 140. 

واإذا تكرر ُيكتب:
Bailey, Excavations at el-Ashmunein, V. 140. 

المراجع العربية
)القاهرة،  القديمة  الم�شرية  اللغة  الدين،  نور  الحليم  عبد 

 .92 ،)1998

واإذا تكرر ُيكتب:
 عبد الحليم نور الدين، اللغة الم�شرية القديمة، 94-96.

�سل�سلة المطبوعات
W.M.F. Petrie, Hyksos and Israelite Cities, 

BSAE 12 (London, 1906), 37 pl. 38. A, no 26. 

واإذا تكرر ُيكتب:
Petrie, Hyksos and Israelite Cities, 37 pl. 38. A, 

no 26. 

الر�سائل العلمية
Joseph W. Wegner, The Mortuary Complex of 

Senwosrt III: A Study of Middle Kingdom State 

Activity and the Cult of Osiris at Abydos (Ph.D. 

Diss., University of Pennsylvania, 1996), 45-55. 
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 واإذا تكرر ُيكتب:
Wegner, The Mortuary Complex of Senwosrt III, 

45-55.

الو�سائل االإلكترونية 
• عند الإ�شارة اإلى مادة علمية موجودة في موقع على الإنترنت 
يف�شل الإ�شارة اإلى الن�شخة المطبوعة، فاإذا لم تتوافر هذه 
المعلومات، فال بد من ذكر معلومات كافية عن الموقع حتى 

يتمكن القارئ من مطالعته ب�شهولة، مثل:
ht tp : / /www.mfa .org /ar temis / fu l l record .

asp?oid=36525&did=200

اأو يمكن الإ�شارة اإليها بطريقة اأف�شل، انظر acc.19.162 في  
www.mfa.org/artemis

اأ�شطوانات  اأو  الإنترنت  على  دوريات  اإلى  الإ�شارة  عند   •
)CD(، انظر الف�شل الخا�س بهذا فـي كتاب:

.Chicago Manual of Style      
وتفا�شيل  الكاتب  ا�شم  من  الأولى  الحروف  ذكر  من  بد  ل   •
وا�شم  بالكامل  المقال  عنوان  ذلك  فـي  بما  الأخرى،  الن�شر 
اأما  الأولى،  للمرة  اإليه  الإ�شارة  عند  الجزء  ورقم  ال�شل�شة 
بعد ذلك فقط فيذكر ا�شم العائلة ويذكر العنوان باخت�شار، 
 Ibid, Op.cit, مثل:  م�شطلحات  ا�شتخدام  تجنب  ويجب 
بالتحديد  ال�شفحة  رقم  اإلى  الإ�شارة  تجب  كما   ،Loc.cit

ولي�س فقط اإلى المقال ككل.  

ال�سور
• تقدم ال�شور والأ�شكال مم�شوحة م�شًحا �شوئيًّا بدقة 300 
نوع  ملفات  فـي  محفوظة  ال�شور  وتكون  الأقل،  على  نقطة 

.TIFF

• ل يزيد حجم ال�شور عن ثلث حجم البحث.  
بالبريد  تر�شل  ول  منف�شل،   )CD( على  ال�شور  تقدم   •

الإلكتروني. 

تعليقات ال�سور واالأ�سكال
ورقة  فـي  تكتب  واأن  التعليقات  �شحة  من  التاأكد  من  بد  ل   •
منف�شلة وتكون الم�شافة بين ال�شطور مزدوجة، وتقدم على 

قر�س ممغنط مع الن�شخة النهائية للمقال.
ا�شم  للن�شر  المقدمة  والر�شومات  ال�شور  تحمل  اأن  بد  ل   •
على  بو�شوح  مكتوًبا  ال�شكل  اأو  ال�شورة،  ورقم  الكاتب، 

 .)CD( الخلفية اأو على

حقوق الطبع
• تقع الم�شئولية على كاتب المقال فـي الح�شول على ت�شريح 
الن�شخ  الطبع، وهذا ي�شمل  لها حق  با�شتخدام مادة علمية 

الم�شورة من مواد تم ن�شرها من قبل.
• اأ�شول الأبحاث والمقالت التي ت�شل اإلى الحولية ل ترد اأو 

ت�شترجع، �شواء ن�شرت اأم لم تن�شر.
ترفق مع البحث �شيرة ذاتية مخت�شرة عن الكاتب.  •

للمزيد يرجى االطالع على:
http:/ /www.bibalex.org/call igraphycenter/
abgadiyat/static/home.aspx
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يزخر العدد التا�شع من حولية اأبجديات بمجموعة من الأبحاث القيمة التي تتعلق بمو�شوعات عدة في مجال الخطوط؛ 
حيث اإن الحوليَّة تخت�س بن�شر اأحدث الدرا�شات والأبحاث الخا�شة بالكتابات والخطوط والنقو�س في العالم عبر الع�شور. 
كما تعنى الحوليَّة بدرا�شة ن�شاأة وتطور وانت�شار هذه الخطوط. ولقد كانت بداية اإ�شدار حولية اأبجديات قوية منذ 2006؛ 

فا�شتطاعت اأن تتبواأ مكانة علمية مرموقة بين الحوليات الأثرية والعلمية العالمية، والإقليمية، والمحلية.

التخ�ش�شات  تنوع  اإلى  بالإ�شافة  مجاله،  في  كلٌّ  ثقل،  ذوي  متخ�ش�شين،  من  ا�شت�شارية  علمية  هيئة  الحوليَّة  وت�شم 
اأميًنا  تحكيًما  الأبحاث  بتحكيم  الهيئة  هذه  تقوم  حيث  مختلفة.  دول  اإلى  ينتمون  الذين  المتخ�ش�شون  هوؤلء  يغطيها  التي 
اللغوية )العربية، والإنجليزية، والفرن�شية(؛ مما ي�شهم في  باإر�شال كافة الأبحاث للمراجعة  ودقيًقا، وتقوم هيئة التحرير 

ن�شر الأبحاث بلغة �شليمة. 

ومواكبة ل�شيا�شة مكتبة الإ�شكندرية، تم تحديث الموقع الإلكتروني الخا�س بحوليَّة اأبجديات؛ لالإعالن عن تلقي الأبحاث 
الجديدة، وكذلك لتحميل ملخ�شات الأبحاث على الموقع مبا�شرة. هذا الموقع تم اإعداده بالعربية والإنجليزية، ويحتوي على 

ملخ�شات اأبحاث كلِّ الأعداد ال�شابقة ونبذة عن كلِّ عدد.

ويعد هذا العدد من الأعداد الهامة التي اأ�شدرتها حوليَّة اأبجديات؛ حيث تلقى فريق تحرير الحوليَّة العديد من الأبحاث 
من مختلف البلدان. ولقد خ�ش�س هذا العدد بن�شر الأبحاث التي تتعلق بالنقو�س والكتابات الإ�شالمية، �شواٌء في الم�شرق 
اأو المغرب الإ�شالمي لعظمة هذه الكتابات واأهميتها. فعلى �شبيل المثال، ولي�س الح�شر، هناك درا�شة في م�شمون النقو�س 
الكتابية على عمائر الأ�شراف ال�شعديين بالمغرب الأق�شى، وبحث اآخر عن المراأة في الكتابات ال�شاهدية في ال�شرق الجزائري 
"درا�شة اآثارية فنية مقارنة"، وكذلك بحث بعنوان النقو�س الت�شجيلية في الفنون الإ�شالمية بالمغرب الأق�شى )خالل العهدين 

الموحدي والمريني( درا�شة اأثرية فنية؛ وهناك العديد من المو�شوعات الأخرى التي تتعلق بمراحل لغوية هامة.

والجدير بالذكر اأن مركز درا�شات الخطوط يهتم كثيًرا بن�شر اأبحاث ال�شباب الواعد؛ مما ي�شهم في زيادة الن�شر العلمي. 
ودائًما ما ندعو كلَّ المتخ�ش�شين في مجال النقو�س والخطوط والكتابات واللغات لالإ�شهام باأبحاثهم في حوليَّة اأبجديات.

                                                                                                                                              
                                                                                                                                                  اأ. د. ع�شام ال�شعيد

مدير مركز درا�شات الخطوط
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A Study on the Content of the Inscriptions on the Buildings of the 
Sharifian Saadi Dynasty of Morocco 

(During the Period between AH 915–1069/1510–1658 CE)

حممد �ل�سيد حممد �أبو رحاب*

Abstract
The Sharifian Saadi Dynasty ruled Morocco for more than one century and a half, during 

which the Saadians achieved numerous political and military victories, the foremost of which 
are defeating the Portuguese army in the famous battle of Oued El Makhazeen in AH 986/1578 
CE and taking control over western Sudan. Moreover, they established marvelous religious, 
civil, and military buildings, many of which still stand in good condition.

Numerous writings with various contents were inscribed on the façades of these buildings, 
ranging from Quranic and poetic verses to summoning and religious statements. Furthermore, 
the distinct characteristics of those inscriptions are not only artistically valuable to archaeological 
studies, but are also of great use to other fields, including historical studies, media, and da’wah, 
which is the matter that we aim to highlight in this research. At that time, those inscriptions 
were means of summoning, preaching, and guidance at a time when mass media were very 
limited.

The contents of those writings also reveal the devoutness of the Sharifian Saadi Dynasty, 
the authenticity of their faith, their jihad against the Christian occupier both verbally and 
with weapons, their eagerness to fight heresies and deviations from religion and to disseminate 
the proper Islamic faith in accordance with the mission of the Prophet Muhammad, and the 
demonstration of Islamic teachings to their subjects with the purpose of guiding them using 
various methods available at that time.

In this sense, those selected texts were inscribed on remarkable parts of the façades of their 
buildings, especially congregational mosques, schools, zawiyas (little makeshift mosques), and 
saqayat (waterings), all of which were facilities granted for the public easement of access to all 
Muslims. Moreover, a considerable interest had grown in the good display of those writings in 
order to enhance their readability and achieve the greatest possible benefit of them, for they 
had been necessary means of communication with the public at that time.
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�أطل �لقرن )�لعا�سر �لهجري/ �ل�ساد�س ع�سر �لميالدي( 
�لأ�سعدة  على  وتدهور،  �سعف  في  �لأق�سى  و�لمغرب 
�ل�سيا�سية و�لقت�سادية و�لجتماعية و�لثقافية، بعد �أن كانت 
له �ل�سد�رة على كل بالد �ل�سمال �لإفريقي و�لأندل�س مدى 
قرون طويلة، فال�سلطة �لوطا�سية �لتي خلفت �لدولة �لمرينية 
في حكم �لبالد منذ عام )876هـ/1481م( عجزت عن 
�لإد�ري  جهازها  ل�سعف  نظًر�  �لأزمات؛  هذه  مو�جهة 

و�لمالي وتفككه.1

وقد ز�د هذه �لأو�ساع تعقيًد� �لأخطار �لخارجية �لتي 
كانت تهدد �لبالد من جر�ء �لحتالل �لإ�سباني و�لبرتغالي 
مهدًد�  كله  �لمغرب  كان  �إذ  �لمغربية؛  �ل�سو�حل  لمعظم 
�لقوى  لغيبة  نتيجة  �لم�سيحية؛  �لقوى  قب�سة  في  بال�سقوط 
قوية  جبهة  و�لوقوف  �لطاقات  تعبئة  عليها  �لتي  �لوطنية 

متما�سكة لمو�جهة هذه �لأخطار.2

لذلك لم يكن بد من وجود حكومة جديدة محكمة 
�لجهاد  باأعباء  وتقوم  �ل�سفوف  توحيد  ت�ستطيع  �لجهاز، 
و�لدفاع عن �لبالد �سد �لخطر �لم�سيحي، وقد قدر لدولة 
�أجمع  �أن  بعد  �لدور،  بهذ�  تقوم  �أن  �ل�سعديين  �لأ�سر�ف 
�أن  على �ختيارهم �سيوخ �لزو�يا وروؤ�ساء �لقبائل، ل �سيما 
�لقبلية  و�لأحالف  �لع�سبيات  على  يرقى  �ل�سريف  ن�سبهم 

ويحظى بالحتر�م لدى �لجميع.3

هكذ� لم ت�ستند �لدولة �ل�سعدية في قيامها �إلى مهدوية 
�أمنية  لتحقيق  نهو�سها  كان  و�إنما  قبلية؛  ع�سبية  �إلى  ول 
وطنية، هي تنظيم �لقو�ت �لجهادية وقيادتها لطرد �لمحتل 
�لمجاهدين  من  بطلب  وذلك  �لبالد،  ل�سو�طئ  �لأجنبي 
�أنف�سهم، وقد �أعطى هذ� لحكام دولة �لأ�سر�ف �ل�سعديين 
بهذه  فا�ستطاعو�  وببالدهم،  باأنف�سهم  و�عتز�ًز�  كبيرة  ثقة 
على  ز�دت  �لتي  حكمهم-  فترة  خالل  �لمعتدة  �لروح 
)915-1069هـ/1510-  - �لزمان  من  ون�سف  قرن 

1658م(، �لمحافظة على ��ستقالل �لمغرب �لأق�سى من 
�لقوى �لخارجية وتحرير ثغوره من �لإ�سبان و�لبرتغال،4 

�لمغربية،  �لقبائل  من  �لخونة  �أعو�نهم  على  و�لق�ساء 
و�لق�ساء على �لوطا�سيين و�لوحد�ت �لنف�سالية �ل�سيا�سية 
و�دي  معركة  في  �لبرتغال  على  و�لنت�سار  �لبالد،5  في 
و�لت�سدي  )986هـ/1578م(،6  عام  �ل�سهيرة  �لمخازن 
على  �ل�سيطرة  مر�ًر�  حاولو�  �لذين  �لعثمانيين  لالأتر�ك 
�ل�سمال  بالد  �سائر  على  قبل  من  �سيطرو�  كما  �لمغرب، 
�لمغرب  ف�سار  �لعربية،  �لبالد  من  وغيرها  �لإفريقي 
للحكم  يخ�سع  لم  �لذي  �لوحيد  �لعربي  �لبلد  �لأق�سى 
ع�سر  �ل�ساد�س  �لهجري/  )�لعا�سر  �لقرن  في  �لعثماني 
�لغربي  �ل�سود�ن  بالد  فتح  من  تمكنو�  كما  �لميالدي(، 
عام )999هـ/1590م(؛ فامتدت رقعة نفوذهم و�سملت 
ومملكة  �لنيجر،  نهر  �سمال  �لو�قعة  �لأر��سي  مجموع 
في  نجحو�  فقد  ثم  ومن  �ل�سود�ن،7  �سرق  �لو�قعة  برنو 
تكوين دولة ل تقل �أهمية وغنى عن �لدولتين �لمعا�سرتين 

�آنذ�ك �لعثمانية و�لإ�سبانية.8

عمر�نية  نه�سة  �ل�سعديين  �لأ�سر�ف  ع�سر  �سهد  كما 
�لتي  و�لمعماري  �لعمر�ني  �لنكما�س  حالة  بعد  كبرى، 
�لدولة  نهاية  مع  بد�أت  و�لتي  �لمغرب،  بالد  �سهدتها 
�لمرينية و��ستمرت لمدة قرنين من �لزمان؛ �أي �إلى ظهور 
�لعمر�نية  �ل�سعديين  حركة  �ت�سمت  وقد  �ل�سعدية.  �لدولة 
�سيدو�  �لدينية  �لعمائر  فمن  �ل�سمولية،  بطابع  و�لمعمارية 
مجموعة ر�ئعة من �لم�ساجد �لجامعة وم�ساجد �لفرو�س 
�ل�سبيان(  تعليم  )مكاتب  و�لم�سايد  و�لزو�يا  و�لمد�ر�س 
�لمدن  �أقامو�  �لمدنية  �لمن�ساآت  ومن  �لكتب،  وخز�نات 
و�لفنادق  و�لحمامات  و�لبيمار�ستانات  و�لدور  و�لق�سور 
و�ل�سقايات  و�ل�سدود  و�لقناطر  و�لأ�سو�ق  )�لوكالت( 
)�لأ�سبلة( وم�سانع �ل�سكر وغيرها، كما �هتمو� بالمن�ساآت 
و�لأبر�ج  و�لح�سون  )�لقالع(  �لق�ساب  ف�سيدو�  �لحربية 
نماذج  تز�ل  ول  �لأ�سلحة،  م�سانع  جانب  �إلى  و�لأ�سو�ر 
كثيرة من هذه �لعمائر قائمة حتى �لآن بحالة جيدة بمختلف 
مدن �لمغرب �لأق�سى، ت�سهد على �لن�سج و�لزدهار �لذي 
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بلغه �لفن �لمعماري �ل�سعدي، وتعد بحق من رو�ئع �لفن 
�لمعماري �لإ�سالمي بوجه عام.9 

جو�نب  من  ا  مهمًّ جانًبا  �لعمائر  هذه  وت�سور 
هذه  في  �لأق�سى  بالمغرب  �لإ�سالمية  �لعربية  �لح�سارة 
من  ا  مهمًّ ركًنا  بو�سفها  �لإ�سالمي،  تاريخه  من  �لفترة 
و�لوعاء  �لع�سر  ومر�آة  للملك،10  �لأ�سا�سية  �لأركان 
�لرئي�س للح�سارة، وو�حدة من �أهم �لوثائق �لحقيقية �لتي 
�لبالد؛ وذلك من خالل  تاريخ هذه  �إليها في كتابة  ي�ستند 
يمكن  ما  �ل�سوء على  و�إلقاء  بها  �لمعرفة  و�إثر�ء  ��ستنطاقها 
�أن ت�سيفه من معلومات، ت�ساعد على �لك�سف عن جو�نب 
و�لجتماعي  و�لقت�سادي  �ل�سيا�سي  �لتاريخ  من  مهمة 
خا�سة،  ب�سفة  �ل�سعديين  �لأ�سر�ف  دولة  لع�سر  و�لثقافي 
و�لمغرب �لأق�سى على وجه �لعموم، ف�ساًل عن ذلك فقد 
وظف �سالطين هذه �لدولة - كغيرهم من �لدول �لإ�سالمية 
كتابية  نقو�س  من  عليها  �سجل  بما  �لعمارة  �سرًقا وغرًبا - 
في فن �لدعاية و�لت�سال و�لدعوة �إلى �لإ�سالح و�لأفكار 
و�لمبادئ؛ وهو مجال عرفه �لم�سلمون منذ فتر�ت مبكرة 

من تاريخ �لدولة �لإ�سالمية.11

فقد نق�س �لأ�سر�ف �ل�سعديون على مختلف عمائرهم 
قر�آنية  �آيات  بين  ما  تنوعت  �لتي  �لكتابات  من  كثيًر� 
و�أ�سعار،  ودينية  دعائية  وعبار�ت  �سريفة  نبوية  و�أحاديث 
توظيًفا  ووظفوها  ع�سرهم،  باأحد�ث  �رتباط  لها  كان 
جيًد� في فن �لدعاية و�لت�سال بالجمهور فيما يخ�س هذه 
�ل�سعديين،  ن�سب  ق�سية  �أهمها:  من  كان  �لتي  �لأحد�ث، 
و�ل�سر�ع �لعقدي بين �لم�سلمين �سكان �لبالد و�لم�سيحيين 
و�لبدع  و�لإ�سبان،  �لبرتغال  في  �لمتمثلين  �لمحتلين 
و�لخر�فات �لتي روج لها بع�س مت�سوفة �لزو�يا �آنذ�ك بين 
مختلف فئات �ل�سعب �لمغربي، ف�ساًل عن ذلك فاإن ع�سر 
و�لبطولت؛  �لجهاد  ع�سور  من  يعد  �ل�سعديين  �لأ�سر�ف 
من جهة،  �لبرتغال  وبين  بينهم  و�ل�سر�ع  �لحروب  حيث 
جهة  من  �لعثمانيين  و�لأتر�ك  �لوطا�سيين  وبين  وبينهم 

�لعمائر  �لمنقو�سة على  �لكتابات  تميزت  ثم  �أخرى؛ ومن 
�ل�سعدية بطابع مميز، كان �نعكا�ًسا لأو�ساع ذلك �لع�سر 

�ل�سيا�سية و�لدينية و�لجتماعية و�لثقافية.

من  �لدين  وعلماء  و�لفقهاء  �لموؤرخون  ت�سدى  وقد 
جانبهم بالدر�س و�لتاأليف لمجابهة هذه �لق�سايا.12 وكان 
للنقو�س �لكتابية �لم�سجلة على �لعمائر �ل�سعدية بمختلف 
ذلك  في  مهمة  �ت�سال  و�سيلة  بو�سفها  �لمغرب،  مدن 
من  �لمختلفة  �ل�سعب  فئات  توعية  في  كبير  دور  �لوقت، 
�لإ�سالمية  �ل�سريعة  �إلى  و�لرجوع  �لأمور،  هذه  خطورة 

�لمطهرة. 

 وف�ساًل عما تميزت به هذه �لنقو�س من ميز�ت خا�سة 
تعك�س  لكونها  �لفنية،  �لناحية  من  �لآثارية  �لدر��سات  تفيد 
مدى �لتطور �لذي بلغته �لكتابات �لزخرفية في هذ� �لقطر من 
�لتاريخية و�لآثارية  �لدر��سات  تفيد  فاإنها  �لإ�سالمي،  �لعالم 
فائدة كبيرة؛ ذلك �أنها ��ستملت على ن�سو�س حددت �أ�سماء 
�لمن�سئين وتو�ريخ �لإن�ساء و�ألقاًبا فخرية ووظيفية �سححت 
�لقد�مى  �لموؤرخين  بع�س  فيها  وقع  �لتي  �لهنات  من  كثيًر� 
عن  �للثام  و�أماطت  �ل�سو�ء،  على  �لمحدثين  و�لباحثين 
حقائق تاريخية جديدة كانت خافية عنهم، كذلك تفيد في 
��ستخدمت -  �إنها  �إذ  و�لإعالم؛  كالدعوة  �أخرى  مجالت 
ماثلة  تظل  �إعالمية  �إخبارية  �لإ�سارة - كو�سيلة  �سبقت  كما 
لمنا�سبة عابرة، في  �أو  لفترة  ب�سفة م�ستمرة ولي�ست  للعيان 
�إذ  للغاية؛  قليلة ومحدودة  �لإعالم  و�سائل  فيه  كانت  وقت 
كانت تقت�سر على �لخطابة و�لدرو�س �لعلمية في �لم�ساجد 
و�لمد�ر�س و�لزو�يا، ف�ساًل عن �لموؤلفات �لعلمية �لتي كانت 
ن�سخها  لقلة عدد  �لنا�س؛  لعموم  متاحة  �لتد�ول وغير  قليلة 
�أو  �لعامة  �لخز�نات  حبي�سة  تظل  وربما  �أثمانها،  و�رتفاع 

�لخا�سة ول يطلع عليها �أحد.

�لكتابات  ظهور  �إلى  �لإ�سارة  بمكان  �لأهمية  ومن 
�لم�سجلة على �لعمائر �ل�سعدية بكثافة �سديدة في �لم�سادر 
�لتاريخية �لمعا�سرة لها، مقارنة بمثيالتها �لتي نق�ست على 
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فيها  بما  �ل�سعدي،  �لع�سر  على  �ل�سابقة  �لمغربية  �لعمائر 
�لعلوية �لالحقة على ع�سر  �لعمائر  �لعمائر �لمرينية، حتى 
�ل�سعديين، �للتين تميزتا بكثرة ما نق�س عليهما من كتابات، 
يدل على ذلك كثرة �لنماذج �لتي و�سلتنا من كتابات هذين 

�لع�سرين.

فهل كان موؤرخو �لع�سر �ل�سعدي �أكثر تنبًها من �سابقيهم 
ومن جاء بعدهم من �لموؤرخين �لمغاربة، باأهمية �لكتابات 
�لعمائر  عن  للمعلومات  و�سادًقا  �أ�سياًل  م�سدًر�  بو�سفها 
�لحا�سنة لهذه �لكتابات، �أم ل�سيوع وكثرة نق�س �لكتابات 
على �لعمائر �ل�سعدية عن مثيالتها �سو�ء �ل�سابقة �أو �لالحقة 
عليها، �أم لكون هذه �لكتابات وبخا�سة �لأ�سعار �لمنقو�سة 
�لموؤرخين  هوؤلء  بع�س  نظم  من  �ل�سعدية  �لعمائر  على 
�أنف�سهم �لذين برعو� �إلى جانب كتابة �لتاريخ في فنون �ل�سعر 
و�لنثر، كابن �لقا�سي )ت 1025هـ/1616م( و�لف�ستالي 

)1032هـ/1622م( و�لمقري )1041هـ/1631م(؟

فاإنه ل  �لأخير،  �لطرح  �لرغم من وجاهة هذ�   وعلى 
يمكن �لقطع به �أو بغيره من تلك �لآر�ء �ل�سابقة، وبخا�سة 
في ظل ندرة �لم�سادر و�لوثائق �لتي و�سلتنا طو�ل �لقرون 
حكم  �سهدت  �لتي  �لأق�سى،  بالمغرب  �لأولى  �لخم�سة 
لذلك كان �لعتماد في  �لأد�ر�سة و�لزناتيين و�لمر�بطين، 
�لتاريخ  �آنذ�ك على م�سادر  �لمختلفة  �لحياة  ر�سد مظاهر 
تناق�ست  ن�سبيًّا  طويلة  فترة  وهي  و�لمريني؛  �لموحدي 
وتاآكلت  رونقها  من  كثيًر�  وفقدت  �لعمائر،  تلك  خاللها 
كثير من نقو�سها؛ بفعل �لتقادم �لزمني وما تعر�ست له من 

هدم و�إ�سالحات وزياد�ت.13

 ومن ثم لم يجد موؤرخو �لع�سرين �لموحدي و�لمريني 
من �لنقو�س �لكتابية �لم�سجلة على تلك �لعمائر ما يمكن 
من  كالًّ  �أن  ل �سيما  موؤلفاتهم،  في  به  �ل�ست�سهاد  �أو  نقله 
�بن �أبي زرع )ت 741هـ/1340م( و�لجزنائي )من �أهل 
�أورد  قد  �لميالدي(  ع�سر  �لر�بع  �لهجري/  �لثامن  �لقرن 
�سيده  �لذي  �لم�سجد  منبر  على  �لمنقو�س  �لكتابي  �لن�س 

�إدري�س �لأول بتلم�سان عام )174هـ/790م(،14  �لمولى 
�أمر  �لذي  �لمنبر  على  �لمنقو�س  �لكتابي  �لن�س  �أورد�  كما 
عام  بتلم�سان  �لم�سجد  لنف�س  �لثاني  �إدري�س  باإنجازه 
�لتاريخية  �لرو�يات  هذه  وتعد  )199هـ/814م(.15 
�ختفت   �لتي  �لكتابات  هذه  وجود  على  �لوحيد  �ل�ساهد 
هي وكثير غيرها باندثار وهدم وتجديد من�ساآت �لأد�ر�سة 

في �لفتر�ت �لالحقة.

هذ�  في  حاًل  �أح�سن  كان  �لأق�سى  �لمغرب  �أن  غير   
�ل�سدد، فما ز�ل يحتفظ بنموذج فريد من كتابات �لع�سر 
�لبالد،  بهذه   - �لآن  حتى   - �لأقدم  هو  يعد  �لإدري�سي، 
�لكوفي على لوح  بالخط  وهو عبارة عن كتابات نق�ست 
بجامع  �لإدري�سي  �لمحر�ب  و�جهة  �أعلى  ثبت  خ�سبي 
�أعمال  �إلى  ي�سير   - �لمر�بطية  �لزيادة  قبل   - �لقرويين 
�لبناء �لتي قام بها �لأمير د�ود بن �إدري�س بهذ� �لجامع عام 
�لجامع  بناء  من  عاًما  ع�سرين  بعد  �أي  )265هـ/878م(، 
على يد فاطمة �لفهرية.16 ومن �لالفت لالنتباه عدم �إ�سارة 
ا مدينة فا�س  كلٍّ من �بن �أبي زرع و�لجزنائي، �للذين خ�سَّ
بالتاأليف و�سمنا موؤلفاتهما معلومات مهمة ودقيقة عنها، 
�لكتابات  �إلى  �ل�سابقة  �إ�سارتهما  رغم  �لكتابات  هذه  �إلى 

�لإدري�سية بتلم�سان بالمغرب �لأو�سط.

 وبعد �لزيادة �لتي �أحدثها �أحمد بن �أبي بكر �لزناتي- 
و�لي فا�س من قبل �لخليفة �لأموي عبد �لرحمن �لنا�سر- 
بفا�س  �لأندل�س  له ولجامع  وبناء �سومعة  �لقرويين  بجامع 
�لتاريخية  �لم�سادر  �أوردت  )345هـ/956م(،  عام 
�لنقو�س �لكتابية �لتي �سجلها في هذه �لمنا�سبة، وهي عبارة 
�سومعة  مدخل  �أعلى  �أحدهما  �لج�س  على  نق�سين  عن 
جامع  �سومعة  مدخل  عتب  على  و�لآخر  �لقرويين،17 
�لكتابات حاليًّا،19 رغم  �لأندل�س،18 لكن ل وجود لهذه 

بقاء هاتين �ل�سومعتين حتى �لآن بحالة جيدة. 

�لمنقو�سة  �لكتابات  �لتاريخية  �لم�سادر  �أوردت  كما   
بن  �لمظفر  ب�سناعته  �أمر  �لذي  �لخ�سبي  �لمنبر  على 
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عام  �لقرويين  لجامع  عامر  �أبي  بن  �لمن�سور  �لحاجب 
ا  �أي�سً �لنق�س  هذ�  �ندثر  وقد  )395هـ/1004م(.20 
من  نموذجان  و�سلنا  �لحظ  لح�سن  ولكن  ك�سابقيه، 
�لعا�سر  �لهجري/  )�لر�بع  �لقرن  في  �لمغربية  �لكتابات 
�لميالدي(، وكالهما بمنبر جامع �لأندل�س بفا�س، �إحد�هما 
موؤرخة بعام )369هـ/979م( وت�سير �إلى �إنجاز هذ� �لمنبر 
على يد بلقين بن زيري �ل�سنهاجي حاكم �إفريقية )�لمغرب 
�لأدنى( من قبل �لفاطميين، �أما �لأخرى فهي موؤرخة بعام 
لهذ�  �لأمويين  تجديد  ت�سجل  وهي  )375هـ/985م(، 
بن عبد �هلل  يد عمرو  فا�س على  �سيطرتهم على  بعد  �لمنبر 
�بن عم �لحاجب �لمن�سور بن �أبي عامر،21 ولكن لم يلتفت 
و�إلى  �لكتابات في موؤلفاتهم،  �إلى تدوين هذه  �لموؤرخون 
�لأندل�س  جامع  منبر  لكتابات  �ل�سيا�سية  �لدللت  جانب 
�لتي تك�سف �ل�سر�ع �لفاطمي �لأموي على مدن �لمغرب 
ا ر�سد تطور �لكتابات  �لأق�سى، فاإنه يمكن من خاللها �أي�سً

�لمغربية و�لرو�فد �لموؤثرة فيها �آنذ�ك.22

وبالغ  �لمعماري  �لن�ساط  ز�د  �لمر�بطي  �لع�سر  وفي   
�لزخارف،  �أنو�ع  ب�ستى  �لمن�ساآت  تجميل  في  �لفنانون 
�لع�سر  من  و�سلتنا  �لتي  و�لوثائق  �لم�سادر  ندرة  �أن  غير 
ر�سد  علينا  ت  فوَّ  - �لإ�سارة  �سبقت  كما   – �لمر�بطي 
و�لإفادة  بال�ست�سهاد  �لمر�بطي  �لع�سر  موؤرخي  �هتمام 
تدمير  �أن  كما  �لعمائر،  تلك  على  �لمنقو�سة  بالكتابات 
�لموحدين للمن�ساآت �لمر�بطية بما فيها م�ساجدهم، لم يتح 
�لنقل  �لمر�بطي  �لع�سر  للموؤرخين �لالحقين على  �لفر�سة 
و�لإفادة من �لكتابات �لمنقو�سة على هذه �لعمائر، ورغم 
�أبي زرع �لن�س �لكتابي �لمنقو�س على  ذلك فقد نقل �بن 
بعام  و�لموؤرخة  �لقرويين  لجامع  �لأولى  �لمر�بطية  �لعَنزة 
�إلى �لكتابات  �أ�سار �لجزنائي  )524هـ/1129م(،23 كما 
�أبو�ب  �أحد  �ل�سماعين  باب  بد�خل  �لتي  بالقبة  �لمنقو�سة 
جامع �لقرويين و�لموؤرخة بعام )518هـ/ 1124م(، لكنه 

لم يذكر ن�سها.24

ع�سر  في  �لمعماري  �لفن  �زدهار  من  �لرغم  وعلى 
�لموحدين، وتميز �لعمائر �لتي �سيدوها بالغرب �لإ�سالمي 
ب�سفة عامة - و�لتي ما ز�لت نماذج كثيرة منها قائمة حتى 
�لآن بحالة جيدة - بال�سخامة وكبر �لم�ساحة، فاإنه يالحظ 
�لعمائر، فقد ندرت  �لكتابات على هذه  ��ستخد�م  تناق�س 
�لكتابية  �لنقو�س  يوظفو�  لم  لأنهم  �لتاأ�سي�سية؛  �لن�سو�س 
خالفو�  وبذلك  �لمعمارية،  منجز�تهم  لتخليد  كو�سيلة 
�لتوجه �لعام �لذي كان �سائًد� �آنذ�ك في �لأم�سار �لإ�سالمية 
على  �سجلت  �لتي  �لكتابية  �لنقو�س  و�قت�سرت  �لأخرى. 
هذه �لعمائر �لموحدية على �لعبار�ت �لدينية �لتي لم يهتمو� 

باإبر�زها للجمهور و�لمترددين على من�ساآتهم.25

وفكرة  �لإ�سالحية  �لدعوة  مع  يتم�سى  ذلك  ولعل 
�أمرهم،26  �أول  في  �لموحدون  بها  ظهر  �لتي  �لتق�سف 
تعالى  هلل  خال�سة  خيرية  �أعماًل  �لعمائر  هذه  عدو�  وربما 
لم  �لتوجه  هذ�  �أن  غير  �أ�سماءهم،  عليها  ي�سجلو�  فلم 
مع  عنه  �لتحول  تم  فقد  �لموحدي،  �لع�سر  طو�ل  ي�ستمر 
�لميالدي(،  ع�سر  �لثاني  �لهجري/  )�ل�ساد�س  �لقرن  نهاية 
كما يالحظ على �لأعمال �لمعمارية �لتي �أنجزها �لخليفة 
)595-613هـ/1199-1213م(،  �لموحدي  �لنا�سر 
ن�سو�س  بت�سجيل  �لزخرفي  �لثر�ء  عن  ف�ساًل  تميزت  �لتي 

تاأ�سي�سية عليها.27 

�لدينية  �لمن�ساآت  كثيًر� من  �سيدو�  فقد  �لمرينيون  �أما   
ما  منها كلَّ  �لباقية  �لنماذج  و�لع�سكرية، وتفوق  و�لمدنية 
�لمغرب  حكمت  �لتي  �لأخرى  �لدول  من�ساآت  من  تبقى 
�لمن�ساآت  تميزت هذه  وقد  �لمريني،  �لع�سر  قبل  �لأق�سى 
كل  غطت  ر�ئعة  بزخارف  و�زد�نت  و�لروعة،  بالدقة 
�لم�ساحات دون �أن تترك �أي فر�غ،28 وقد كان للكتابات 
كبيرة  بكثافة  نق�ست  �إذ  �لزخارف؛  بين هذه  كبير  ن�سيب 
على مختلف �لعمائر �لدينية و�لمدنية، �إلى جانب �لتحف 
وغيرها،  ورخام  و�أخ�ساب  ون�سيج  معادن  من  �لتطبيقية 
كما تميز �لع�سر �لمريني بانت�سار ظاهرة �لكتابات �لوقفية 
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�لتي من مز�ياها �أنها �أكثر غنى في م�سامينها مقارنة باأنو�ع 
�لكتابات �لأخرى؛ ل�ستمالها على عقد �لتحبي�س �أو لئحة 
�لم�ستفيدة  و�لمن�ساأة  �لو�قف  ��سم  تت�سمن  �لتي  �لوقف 
�لأمالك  لئحة  ثم  �إن�سائها،  وتاريخ  �لأوقاف  هذه  من 

و�لعقار�ت �لموقوفة على �لمن�ساأة.29

�أو  �ل�ساهدية  �لكتابات  ظاهرة  ا  �أي�سً �نت�سرت  كما 
�لكتابات �لمقبرية كما يطلق عليها في �ل�سطالح �لمغربي، 
�أي �لكتابات �لمنقو�سة على تر�كيب و�سو�هد �لقبور، بعد 
�أن كانت محدودة للغاية في �لمجتمع �لمغربي؛ يدل على 
ذلك ندرة �لنماذج �لتي ُعثر عليه منها حتى �لآن بالمغرب 
�لمغاربة  ميل  يعك�س  وهذ�  �لمريني؛  �لع�سر  قبل  �لأق�سى 
�لتعريف  �إلى  ي�سير  ما  كلِّ  من  موتاهم  قبور  تجريد  �إلى 
لم  �إذ  �لقاعدة؛  �لحاكمة عن هذه  �لأ�سر  بهم، ولم تخرج 
تكت�سف حتى �لآن - على حد علمي - كتابات �ساهدية 
�لحكم  في  �سبقهم  من  �أو  و�لموحدين  �لمر�بطين  لحكام 
�لع�سر  في  �لعادة  جرت  حين  في  �لأق�سى.30  بالمغرب 
على  ُتو�سع  �أن  �لوز�ن،  �لح�سن  ذكره  لما  وفًقا  �لمريني 
و�لأخرى  ر�أ�سه  عند  و�حدة  رخامتان،  �لقوم  ِعلَية  مقابر 
�ألم  تهون  �سعرية  �أبيات  عليهما  ينق�س  وكان  رجليه،  عند 
�أما  وفاته؛31  وتاريخ  �لمتوفى  ��سم  تت�سمن  كما  �لفر�ق، 
كلٍّ  حا�سر  �لوز�ن  و�سف  فقد  مرين  بني  �سالطين  مقابر 
�أن  ذكر  �لتي  فا�س،  بمدينة  �لقلة  ومقبرة  �سالة،  مقبرة  من 
�أ�سرحتها: »في غاية �لزينة، �سو�هدها من مرمر مزخرف 
بنقو�س ومنمق باألو�ن ز�هية، حتى �إن هذه �لأ�سرحة لتمالأ 

نفو�س �لمتاأملين فيها بالإعجاب«.32

)915هـ/  عام  �سالة  بمقبرة  �لوز�ن  �أح�سى  وقد 
1509م( ثالثين قبًر� لأ�سرة بني مرين،33 وذكر �أنه �سنف 
كتاًبا، بعنو�ن »�أ�سعار �لأ�سرحة« جمع فيه مختلف �أ�سعار 
�لأ�سرحة  هذه  على  منقو�سة  وجدها  �لتي  و�لزهد  �لوعظ 
و�لقبور وغيرها مما ز�ره بمختلف بالد �لمغرب، و�أهد�ه 
�إلى �أخي ملك فا�س محمد �لوطا�سي �لمعروف بالبرتغالي 

)910هـ/1505م(،34  �ل�سيخ  محمد  و�لدهما  وفاة  بعد 
غير �أن هذ� �لكتاب ما ز�ل في حكم �لمفقود.

بني  ع�سر  عن  �لوز�ن  �لح�سن  تاأخر  من  �لرغم  وعلى 
�لع�سر  موؤرخي  فاإن  1550م(،  957هـ/  بعد  )ت  مرين 
و�بن  مرزوق  و�بن  و�لجزنائي  زرع  �أبي  كابن  �لمريني 
ظاهرة  �نتباههم  تلفت  لم  خلدون،  �بن  وكذلك  �لأحمر 
وغاب  �لمرينية،  �لعمائر  على  �لكتابات  ��ستخد�م  �سيوع 
عن  حديثهم  �سياق  في  �لكتابات  بهذه  �ل�ست�سهاد  عنهم 
�لعمائر �لمرينية �لحا�سنة لهذه �لكتابات، ي�ستثنى من ذلك 
�لكتابي  �لن�س  في  يتمثل  �لجزنائي،  نقله  و�حد  نموذج 
�أثناء  مالك  �أبو  �لأمير  غنمه  �لذي  �لناقو�س  على  �لم�سجل 
جهاده بجبل �لفتح بالأندل�س، بعد �أن �أر�سله و�لده لن�سرة 

م�سلمي غرناطة عام )733هـ/ 1333م(.35

وما ز�ل كثير من مدن �لمغرب �لأق�سى كفا�س ومكنا�س 
�لأو�سط،37  بالمغرب  تلم�سان  ومدينة  ومر�ك�س،36  و�سال 
�لتي  �لمختلفة  �لمرينية  �لعمائر  من  كثيرة  بنماذج  يحتفظ 
م�سامينها؛  تنوعت  �لتي  �لكتابات  من  كثير  عليها  �سجل 
فكانت منها �لآيات �لقر�آنية، و�لعبار�ت �لدعائية و�لدينية، 
�لمغربية -  �لعمائر  مرة على  ُنق�ست لأول  �لتي  و�لأ�سعار 
وتحمل  �لمريني،38  �لع�سر  في   - �لقائمة  للنماذج  وفًقا 
هذه �لكتابات - في �لغالب - ��سم �لمن�سئ وتاريخ �لإن�ساء 
و�ألقابه و�لدعاء له، ومنها ما �ت�سل بوظيفة �لمبنى �أو �لعمل 
�لوقف  ن�سو�س  جانب  �إلى  عليه،  دونت  �لذي  �لفني 
�لمن�ساأة،39  على  لل�سرف  �لمحب�سة  �لأمالك  تت�سمن  �لتي 
من  �لتطبيقية  �لتحف  على  �لمنقو�سة  �لكتابات  عن  ف�ساًل 
ثريات ونو�قي�س بعد �أن حولت �إلى ثريات، و�أمد�د نبوية، 

و�أعالم.40

�لعمائر  �لكتابية على  �لنقو�س  ��ستخد�م  �أ�سبح   هكذ� 
بالمغرب  عامة  وظاهرة  �سائًعا  تقليًد�  �لتطبيقية  و�لتحف 
منذ �لع�سر �لمريني، و��ستمرت هذه �لظاهرة بعد ذلك في 
ع�سر �لأ�سر�ف �ل�سعديين و�لعلويين من بعدهم، و�إن كان 
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و�لف�ستالي42  �لقا�سي41  كابن   - �ل�سعدية  �لدولة  موؤرخو 
بتلك  و�ل�ست�سهاد  �لنقل  من  �أكثرو�  قد   - و�لمقري43 
�لكتابات في موؤلفاتهم بدرجة غير م�سبوقة - كما �سبقت 
بل  فح�سب،  �لأق�سى  �لمغرب  في  لي�س  ربما   - �لإ�سارة 

غيره من بالد �لغرب �لإ�سالمي.

�لم�سجلة  �لكتابية  �لنقو�س  حظ  �أن  من  �لرغم  وعلى   
على �لعمائر �لعلوية - رغم كثرتها - في �لم�سادر �لتاريخية 
�لمعا�سرة لها �أقل من حظ مثيالتها �ل�سعدية؛ حيث يمكن 
�لرباطي  �ل�سعيف  �لموؤرخون منها في ذكر  ح�سر ما نقله 
باب  على  �إ�سماعيل  �لمولى  بنق�سها  �أمر  �لتي  للكتابات 
�سالة، و�إ�سارة �لنا�سري �إلى كتابات نق�ست على �لتر�كيب 
فاإن  �لعلويين،44  �ل�سالطين  �لتي تعلو قبور بع�س  �لرخامية 
بع�س هوؤلء �لموؤرخين �لعلويين كالإفر�ني و�لنا�سري نقل 
كثيًر� من �لكتابات �لمنقو�سة على �لعمائر �ل�سعدية، بع�سها 
�إليهم،45  �لإ�سارة  �ل�سابق  �ل�سعدي  �لع�سر  موؤرخو  ذكره 
وبع�سها �لآخر لم ي�سر �إليه في �لم�سادر �لتاريخية �ل�سعدية؛ 
�لرخامية  �لتر�كيب  على  �لمنقو�سة  �ل�سعرية  كالأبيات 
�لمن�سور،47  بن  وزيد�ن  �لمن�سور،46  �أحمد  من  لكلٍّ 
زيد�ن؛49  بن  �ل�سيخ  ومحمد  زيد�ن،48  بن  وعبد �لملك 
وذلك لتاأخر تو�ريخ وفاة هوؤلء �ل�سالطين – با�ستثناء �أحمد 

�لمن�سور – على �لموؤرخين �ل�سعديين �ل�سابق ذكرهم.

�ل�سابق قلة ما تبقى بالمغرب   هكذ� يك�سف �لعر�س 
بين  فيما  �لمبكرة،  �لفتر�ت  �أثرية من  �لأق�سى من كتابات 
منت�سف  حتى  �لميالدي(  �لثامن  �لهجري/  )�لثاني  �لقرن 
�أي  �لميالدي(،  ع�سر  �لر�بع  �لهجري/  )�ل�سابع  �لقرن 
�لموحدين،  حكم  نهاية  حتى  �لأد�ر�سة  حكم  بد�ية  منذ 
�لفترة  �لكتابات خالل تلك  �قت�سار م�سامين  مع مالحظة 
�لتي  و�لدعائية،  �لدينية  و�لعبار�ت  �لقر�آنية  �لآيات  على 
تت�سمن - في بع�س �لأحيان - ��سم �لمن�سئ و�ألقابه وتحدد 
تاريخ �لإن�ساء. وفي �لع�سر �لمريني طر�أت على �لكتابات 
��ستخد�م  و�سيوع  كثافة  حيث  من  �سو�ٌء  مهمة،  تحولت 

حيث  من  �أو  �لتطبيقية،  و�لتحف  �لعمائر  على  �لكتابات 
�لتنوع في �ل�سكل و�لم�سمون، و��ستمر هذ� �لزدهار بعد 

ذلك في ع�سر �لأ�سر�ف �ل�سعديين و�لعلويين من بعدهم.

�لأق�سى  �لمغرب  ر�سيد  فاإن  ذلك  من  �لرغم  وعلى 
بر�سيد  قورن  ما  �إذ�  قلياًل  يعد  �لأثرية  �لكتابات  من 
مجاورة  �أخرى  بالد  حتى  و�ل�سام،  كم�سر  �أخرى  �أقطار 
قلة  يالحظ  كما  �لمثال،50  �سبيل  على  �لأدنى  كالمغرب 
�لكتابية  �لنقو�س  عن  �أنجزت  �لتي  و�لأبحاث  �لدر��سات 
�لدر��سات  �أن  �إلى جانب  ب�سكل عام،  �لأق�سى  بالمغرب 
و�إنما  �ساملة؛  تكن  لم  �لآن  حتى  بالفعل  �أنجزت  �لتي 
كانت  �لتي  �لعو��سم  وبخا�سة  بعينها،  مدن  على  ركزت 
�لتي تعاقبت  �ل�سيا�سي لكثير من �لدول  �لثقل  تمثل مركز 
على  �لدر��سات  �ن�سبَّت هذه  ثم  ومن  �لبالد؛  عر�س  على 
مدينتي فا�س ومر�ك�س، ف�ساًل عن موقع �سالة �لأثري، في 
لكل  �ساملة  ميد�نية  ودر��سات  ُم�سوحات  توجد  ل  حين 
�لمدن و�لمو�قع �لأثرية �لمغربية �لأخرى،51 �لتي يتوقع �أن 
ت�ستمل على نقو�س كتابية من �ساأنها �أن تكمل - باإ�سافتها 
�إلى ما تم در��سته ون�سره - �سورة معرفتنا بالنقو�س �لكتابية 
�ل�سكل  ناحيتي  من  تطورها  ور�سد  �لأق�سى،  بالمغرب 

و�لم�سمون.

�لحال  هو  كما   - �لفرن�سيين  للم�ست�سرقين  كان  وقد 
بالمغربين �لأو�سط و�لأدنى - ف�سل �ل�سبق في �لهتمام بن�سر 
در��سة  ولعل  �لأق�سى،  بالمغرب  �لكتابية  �لنقو�س  ودر��سة 
هلوي Hélouis عام 1895م؛ �لقن�سل �لفرن�سي بالمغرب 
�أُولى هذه �لدر��سات، وقد  �آنذ�ك، تعد - على ب�ساطتها - 
ُن�سر فيها بيتان من �ل�سعر نق�سا على �أربع وع�سرين بالطة من 
�لغربية  �لدر�س  �لزليج كانت مثبتة على جانبي مدخل قاعة 
�لدر��سات  هذه  تتابعت  ثم  بفا�س،52  �لبوعنانية  بالمدر�سة 
بعد ذلك كدر��سة �ألفرد بل Alfred Bel فيما بين 1917-

بفا�س،  �لعربية  �لكتابات  ن�سر  على  و�ن�سبت  1919م، 
وبخا�سة تلك �لتي ترجع �إلى �لع�سر �لمريني،53 ودر��سة كلٍّ 
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من با�سيه وبروفن�سال (Basset, et Provençal) �لتي �أجريت 
جابريل  ودر��سة  �لأثري،54  �سالة  موقع  عن  1922م  عام 
ركزت  �لتي  1925م،  عام   (Gabriel Rousseau) رو�سو 
على ن�سر �لكتابات �لمنقو�سة على تر�كيب و�سو�هد �لقبور 
هنري  ودر��سة  بمر�ك�س،55  �ل�سعديين  مقبرة  ت�سمها  �لتي 
دو كا�ستري (De Castries) عام 1927م، و�ن�سبت على 
محاولة ت�سحيح بع�س �لأخطاء في قر�ءة جابريل رو�سو في 
 Gaston) در��سته �ل�سابقة �لذكر،56 ودر��سة جا�ستون دفرد�ن
Deverdun) عام 1956م؛ �لتي ن�سر فيها �لكتابات �لعربية 

�لمزينة لالآثار �لمعمارية بمدينة مر�ك�س.57

وف�ساًل عن عدم �سمولية هذه �لدر��سات وتركيزها على 
�إلى  �لميل  بعينها كما �سبقت �لإ�سارة، يالحظ عليها  مدن 
�لقت�ساب في عر�س �لكتابات؛ �إذ �كتفت بتحديد مكان 
ترجمتها  مع  بالعربية  ن�سها  عر�س  ثم  �لكتابات،  وجود 
و�أ�سلوب  و�لقيا�سات  �لخط  نوع  ذكر  مع  �لفرن�سية،  �إلى 
�لأحيان.58  بع�س  في  مقت�سب  تاريخي  وتحليل  �لتنفيذ، 
وعلى �لرغم من ذلك فاإن هذه �لدر��سات - وغيرها مما 
�ل�سوء على  ت�سليط  في  �ل�سبق  ف�سل  لها  نذكره - كان  لم 
�أهمية هذه �لكتابات و�لحفاظ عليها من �لتلف و�لندثار، 
�لتاريخية  �لناحيتين  من  منها  �ل�ستفادة  �إلى  �لنتباه  ولفت 

و�لأثرية عند در��سة �لآثار �لحا�سنة لها.

 و�إلى جانب تلك �لدر��سات، فاإن بع�س �لم�ست�سرقين 
�لتطبيقية  و�لفنون  �لعمارة  عن  در��ساتهم  في  �لفرن�سيين 
�لمنقو�سة  بالكتابات  فيها  ��ست�سهدو�  �لأق�سى،  بالمغرب 
�لمعالم  من  لكثير  �لتاأريخ  في  ووظفوها  منهما،  كلٍّ  على 
تعر�ست  �لتي  و�لزياد�ت  �لتجديد�ت  وتحديد  �لأثرية، 
 59،Georges Marçais مار�سيه  جورج  كدر��سات  لها، 
 Henri 60 وهنري تير��س،Boris Maslow وبوري�س ما�سلو
ودر��سة   62،Henri Basset با�سيه  وهنري   61،Terrasse

و�أماهان   Golvin وجولفان   Revault روفو  من  كل ٍّ
Amahan،63 وغيرهم.

وقد تبع هوؤلء �لم�ست�سرقين عدٌد من �لباحثين �لمغاربة 
عمائر  على  �لمنقو�سة  �لكتابات  بدر��سة  �هتمو�  و�لعرب، 
م�ستقلة  بدر��سات  بع�سهم  فخ�سها  �لأق�سى،  �لمغرب 
�لكتابات  �لتحليلي في در��سة هذه  �لمنهج  �عتمدت على 
من ناحيتي �ل�سكل و�لم�سمون، في حين تناولها بع�سهم 
�لأق�سى وح�سارته  �لمغرب  تاريخ  �إطار در��سة  في  �لآخر 
مختلف  في  �لتطبيقية  فنونه  وكذلك  �لمعمارية،  ومن�ساآته 

فتر�ت �لتاريخ �لإ�سالمي لهذه �لبالد.

 و�إن كان يالحظ قلة عدد �لدر��سات �لتي تنتمي للنوع 
�لأول �إلى درجة ت�سل �إلى حد �لندرة، فهي تقت�سر – على 
حد علمي – على در��ستي �لحاج مو�سى عوني، و�أولهما 
عن �لنقو�س �لكتابية �لمرينية بمدينة فا�س عام 1991م،64 
بنف�س  و�لعلوية  �ل�سعدية  للكتابات  خ�س�ست  و�لثانية 
منهما  كلٌّ  زودت  وقد  2009م،65  عام  �ل�سابقة  �لمدينة 
بالأ�سكال و�ل�سور �لتو�سيحية، مع تحليل لهذه �لكتابات 
بع�س  في   - ومقارنتها  و�لم�سمون،  �ل�سكل  ناحيتي  من 

�لأحيان - بالكتابات �ل�سابقة و�لالحقة عليها.66

وتفردهما،  �لدر��ستين  هاتين  �أهمية  من  �لرغم  وعلى 
ي�سمح  ل  فقط  فا�س  مدينة  على  �لدر��سة  مجال  تركز  فاإن 
بر�سد تطور �لكتابات في �لفتر�ت �لزمنية �لتي تناولتها كلُّ 
ما ز�ل  �لمرينية  �لمن�ساآت  من  كثير  فهناك  منهما،  در��سة 
قائًما في مدن مغربية �أخرى غير مدينة فا�س، كتازة ووجدة 

ومكنا�س و�سال ومر�ك�س.

وكذلك لم تكن فا�س مقر حكم �لأ�سر�ف �ل�سعديين، 
تركز  وفيها  لهم،  عا�سمة  مر�ك�س  من  �تخذو�  و�إنما 
ن�ساطهم �لمعماري �لذي ما ز�ل معظم نماذجه قائًما حتى 
�لآن بحالة جيدة، وتزخرفه كثير من �لنقو�س �لكتابية �لتي 
بمدينة  �ل�سعدية  �لكتابية  �لنقو�س  �أ�سعاف  ع�سر�ت  تبلغ 
فا�س، �لتي بلغ عددها ثالثة نماذج فقط في كلٍّ من �سومعة 

م�سجد �ل�ساغة وجامعي �لقرويين و�لر�سيف.
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�لتي  �لعلوية  �لمن�ساآت  على  ينطبق  نف�سه  �لأمر  وهذ� 
ومر�ك�س  �لرباط  في  ا  �أي�سً و�نت�سرت  مكنا�س  في  تركزت 
�قت�سار  �أن  فيبدو  ذلك  ومع  �لمغرب،  مدن  من  وغيرها 
ذلك �لباحث على در��سة �لنقو�س �لكتابية بمدينة فا�س دون 
�لدر��سة  في  و�لتعمق  �لجهد  لتركيز  مق�سوًد�  كان  غيرها، 
�لمدينة  هذه  تت�سمنها  �لتي  �لن�سو�س  كلِّ  و��ستك�ساف 

�لعريقة.67

فيها  ��ست�سهد  فقد  �لدر��سات  من  �لثاني  �لنوع  �أما 
لتاريخ  در��ستهم  �سياق  في  �لكتابية  بالنقو�س  موؤلفوها 
وتحفه  عمائره  عن  ف�ساًل  �لأق�سى،  �لمغرب  وح�سارة 
مكان  بذكر  �لدر��سات  هذه  �كتفت  وقد  �لتطبيقية، 
بع�س  في   - �لتحليل  من  قليل  مع  �لكتابات،  وجود 
�ل�سكل  ناحيتي  من  �لكتابات  لهذه  �لدر��سات -  هذه 

و�لم�سمون.68 

�ساملة  در��سة  �إنجاز  �أهمية  تاأتي  �لمنطلق  هذ�  ومن 
�ل�سعدية  �لعمائر  على  �لمنقو�سة  �لكتابات  لم�سمون 
من  �لكتابات  بهذه  �لمعرفة  لتكتمل  �لأق�سى؛  بالمغرب 
�سمولية  �أكثر  �أخرى  در��سات  �أمام  �لباب  وتفتح  جهة، 
تتناول هذه �لكتابات من حيث �ل�سكل، وتطور �لحروف 
و�لزخارف �لنباتية و�لهند�سية �لملحقة بها من جهة �أخرى. 

بالخطين  �لكتابات  نفذت هذه  فقد  �أي حال،  وعلى 
�لكوفي و�لثلث )�للين( مًعا، مع مالحظة تر�جع ��ستخد�م 
ورغم  �لثلث،69  خط  �أمام  �لع�سر  هذ�  في  �لكوفي  �لخط 
على  �لم�ستخدم  �لكوفي  �لخط  �أ�ساليب  تنوعت  ذلك 
�لعمائر �ل�سعدية؛ فنجد منها �لكوفي ذ� �لنهايات �لمائلة، 
خالية  �أر�سية  على  �إما  ��ستخدم  �لذي  �لم�سفر  و�لكوفي 
من �لزخرفة، و�إما على مهاد من زخارف نباتية تتاألف من 
مر�وح نخيلية و�أن�سافها، و�لكوفي �لم�سفر �لمر�آتي �لذي 
�لمربع، و�لكوفي  كتبت كلماته طرًد� وعك�ًسا، و�لكوفي 
ا ذ� �لزخارف �لمعمارية،70 كما تنوعت نماذج  �لمربع �أي�سً
�أر�سية  على  يقوم  ما  منه  نجد  حيث  ا؛  �أي�سً �لثلث  �لخط 

خالية من �لزخرفة، ونجد منه نوًعا �آخر وهو �لغالب يقوم 
نخيلية  مر�وح  من  تتاألف  نباتية  زخارف  من  مهاد  على 
و�أن�سافها، وتت�سل بالأفرع و�لأور�ق عقد �سغيرة في هيئة 
هذه  عليها  نق�ست  �لتي  �لمادة  تنوعت  كما  �لميمات؛71 
�لخ�سب  �إلى  �لخزفية(  )�لبالطات  �لزليج  من  �لكتابات 
نماذج  �أية  توجد  ل  حين  في  فالبرونز،  فالرخام  فالج�س 

لكتابات �سعدية منقو�سة على �لحجر.

�لمو�د  هذه  من  مادة  كلِّ  طبيعة  لختالف  كان  وقد 
�لمنفذة  �لكتابات  و�أ�سلوب وجودة  �سكل  في  و��سح  �أثر 
�أو  �ل�سالبة  �سديدة  �لمادة  هذه  كون  حيث  من  عليها، 
ا  �أي�سً �أثر  كما  و�لحفر،  �لنق�س  �سهلة  �أو  �ل�سالبة  متو�سطة 
في �سكل هذه �لكتابات وجودتها كون �لمادة �لتي نق�ست 
�لجدر�ن  على  مكانها  في  ثابتة  �لكتابات  هذه  عليها 
كالج�س؛ مما يزيد من �سعوبة �لتنفيذ على �لرغم من طبيعة 
مادة �لج�س �لمعروفة ب�سهولة �لنق�س عليها، و�إما �أن تكون 
هذه �لمادة منقولة �أي تنفذ عليها �لكتابات و�لزخارف في 
ور�س �لخطاطين �أو �لنقا�سين �أو في موقع �لبناء ثم تثبت على 
�لجدر�ن، كما هو �لحال في بالطات �لزليج و�ألو�ح �لرخام 
و�لإز�ر�ت �لخ�سبية و�لكتل �لحجرية وقطع �لمعدن؛ مما 
يتيح للنقا�س ظروًفا �أف�سل للعمل؛ حيث يتحكم في �لنق�س 
ويتالفى �لأخطاء �لإمالئية؛ مما ي�ساعد على �سهولة قر�ءة 
�أكبر فائدة مرجوة منها، بو�سفها  هذه �لكتابات وتحقيق 

و�سيلة �ت�سال مهمة في ذلك �لوقت.

بح�سن  �لهتمام  ز�د  �ل�سابق،  �لغر�س  نف�س  ولتحقيق 
عر�س هذه �لكتابات لت�سهيل قر�ءتها لأكبر عدد ممكن من 

�لجمهور؛ وذلك عن طريق عدة و�سائل، منها:

تباين الألوان 
يكون  �أن  على  �ل�سعدي  �لنقا�س  �أو  �لخطاط  حر�س 
ذة  لون �لكتابات مغايًر� للون �لأر�سيات �أو �ل�سطوح �لمنفَّ
عليها هذه �لكتابات، ليتباين لونها مع لون هذه �ل�سطوح 
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�أن يكون لكل مادة �سو�ء  �أكثر و�سوًحا، وطبيعي  وتكون 
فني  �أ�سلوب  رخاًما  �أم  ا  ج�سًّ �أم  خ�سًبا  �أم  زليًجا  �أكانت 
�أو  فر�س  يتم  �لزليج  ففي حالة  �لتباين،  لتنفيذ هذ�  خا�س؛ 
�ل�سطح  فوق  �لو�حد  �للون  ذ�ت  �لزليج  بالطات  تثبيت 
فوق  �لحروف  �أ�سكال  تر�سم  ذلك  وبعد  زخرفته،  �لمر�د 
با�ستثناء  �لالمعة  �لطبقة  بتق�سير  �ل�سانع  يقوم  ثم  �لزليج، 
�لأ�سلية ويتباين  �لزليج  ليظهر لون طينة  �لكتابات  �أ�سكال 
مع لون �ل�سطح �لالمع للنقو�س �لكتابية )�للوحتان 2، 3(.

و�لج�س   )6  ،5  ،4 )�للوحات  �لخ�سب  �أما 
تنفذ  �لكتابات  كانت  فقد  و�لرخام   )8  ،7 )�للوحتان 
بالحفر �لبارز ثم تدهن باألو�ن مغايرة للون �سطح �لمادة 
�لمنفذة عليها هذه �لكتابات، وتعرف هذه �لطريقة عند 
�لمغاربة بـ “�لزو�ق”،72 وقد �أكدت �لرو�يات �لتاريخية 
ذكر  فقد  �لظاهرة،  هذه  �ل�سعديين  لالأ�سر�ف  �لمعا�سرة 
على  �لمنقو�سة  للكتابات  و�سفه  �سياق  في  �لف�ستالي 
�أ�سود  برخام  كتبت  �أنها  بمر�ك�س،  �لبديع  ق�سر  حو�ئط 
�أبي�س،73 كما ذكر �لمقري  �أر�سية من رخام  �للون على 
�ل�سعديين  بمقبرة  �لكتابية  �لنقو�س  عن  حديثه  �سياق  في 
على  �ل�ساطع  �لذهبي  باللون  منفذة  �أنها  ا،  �أي�سً بمر�ك�س 

�لرخام �لأبي�س.74

مو�صع النق�ش مع خط الب�صر
�لعمائر  على  �لم�سجلة  �لكتابية  �لنقو�س  لأهمية  نظًر� 
تنق�س  �أن  �ت�سال بالجمهور، فقد روعي  �ل�سعدية كو�سيلة 
كان  كما  �لعمائر،  هذه  و�جهات  من  بارزة  �أماكن  في 
�لحر�س على �أن يتو�فق مو�سع هذه �لكتابات مع م�ستوى 
خط �لب�سر؛ حيث بد�أت بارتفاع ل يقل - في �لغالب - 
 ،9 )�للوحات  �لأر�س  �سطح  م�ستوى  من  1.60م  عن 
�أعلى  �إلى  تتدرج في �لرتفاع حتى ت�سل  ثم   ،)11 ،10
مبا�سرة؛ وذلك  �ل�سقف  �أ�سفل  �لمن�ساآت  جزء من جدر�ن 
�أكبر عدد ممكن من  حتى يمكن روؤيتها من بعد ويقر�أها 

�لجمهور، وفي هذه �لحالة تكتب بخط ب�سيط، كما تكبر 
ن�سب هذ� �لخط؛ لتكون ظاهرة و�سهلة �لقر�ءة )�ل�سكالن 
1، 2(، لذلك نجد �أن �لأ�سرطة �لتي نق�ست بد�خلها هذه 
حيث  �لبناء؛  �رتفع  كلما  تت�سع  ثم  �سيقة  تبد�أ  �لكتابات 
بمدر�سة  �لحال  هو  كما   - �ل�سفلي  �ل�سريط  �ت�ساع  يبلغ 
�بن يو�سف بمر�ك�س على �سبيل �لمثال - 0.20م و�لذي 
يتوج  �لذي  �ل�سريط  �ت�ساع  يزيد  يعلوه 0.28م، في حين 

�لو�جهات على 0.40م )�ل�سكالن 1، 2(.

مو�صع النق�ش ون�صبة الإ�صاءة
فمنها  �ل�سعدية،  �لعمائر  في  �لإ�ساءة  عنا�سر  تعددت 
وجودها،  �أماكن  و�ختالف  باأنو�عها  و�لنو�فذ  �ل�سحون 
�لإ�ساءة  توفر  وهي  و�لمد�خل،  �لمناور  �إلى  بالإ�سافة 
و�سائل  توجد  كذلك  �لمختلفة،  �لمبنى  لعنا�سر  �لطبيعية 
�إ�ساءة �سناعية تتمثل في �لثريات، و�لنو�قي�س �لتي حولت 
�إلى ثريات، و�لم�سابيح، و�ل�سموع. وقد �أ�سهمت �لإ�ساءة 
في  �لكتابات  و�سع  مع  �سناعية،  �أم  طبيعية  �أكانت  �سو�ء 
�لكتابات  �لو�جهات، على و�سوح هذه  بارزة من  �أماكن 
و�سهولة قر�ءتها، ف�ساًل عن ذلك يالحظ �أن معظم �لنقو�س 
�لأربعة  �لجدر�ن  على  وزعت  �ل�سعدية  بالعمائر  �لكتابية 
ل�سحون هذه �لعمائر )لوحة 12(، وهي �سحون مك�سوفة 
يغمرها �سوء �ل�سم�س �لباهر طو�ل فتر�ت �لنهار، وكذلك 
على جدر�ن رو�ق �لقبلة بالم�ساجد وقاعة �ل�سالة و�لدر�س 
تكون  حيث  �لقبلة؛  جد�ر  على  وبخا�سة  بالمد�ر�س؛ 
�لكتابات في مو�جهة �لو�قف مبا�سرة د�خل هذ� �لرو�ق، 
ي�ستمل على  �لجد�ر  لهذ�  �لعلوي  �لقطاع  �أن  كما يالحظ 
في   - ع�سقت  ج�سية  ب�ستائر  غ�سيت  �لنو�فذ  من  �سف 
�ل�سوء؛  بدخول  ي�سمح  �لذي  �لملون  بالزجاج   - �لغالب 
مما ي�ساعد على �سهولة قر�ءة هذه �لكتابات، في حين ل 
ي�سمح بمرور تيار�ت �لهو�ء �لتي قد تطفئ �لم�سابيح �لتي 

توقد لياًل )�للوحتان 13،14(.
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تنوع الموا�صع التي نفذت عليها الكتابات
�لعمائر  على  �لم�سجلة  �لكتابات  مو��سع  تنوعت   
هيئة  في  نجدها  حيث  �إظهارها؛  في  وبولغ  �ل�سعدية 
)�للوحات  �لعمائر  لهذه  �لرئي�سة  �لو�جهات  على  �أ�سرطة 
بع�س  وباأعلى   ،)4 )�ل�سكالن 3،   )18 ،17 ،16 ،15
يتحقق  وبذلك   )19 )لوحة  �لرئي�سة  مد�خلها  فتحات 
و�إن  �لكتابات  هذه  قر�ءة  �لنا�س  من  ممكن  عدد  لأكبر 
هذه  بد�خل  نجدها  كما  �لمن�ساآت،  هذه  يدخلو�  لم 
�سحونها  على  �لمطلة  �لأربعة  �لو�جهات  على  �لمن�ساآت 
�لمك�سوفة )�للوحات 9، 10، 11(، وحول �لعقود �لتي 
)�للوحتان  و�لزو�يا  و�لمد�ر�س  �لم�ساجد  محاريب  تعلو 
)�للوحتان20،  و�لنو�فذ  �لأبو�ب  عقود  وحول   ،)9  ،8
وتيجانها  �لرخامية  �لأعمدة  بع�س  �أبد�ن  وعلى   ،)21
)لوحة 22(، وحول رقاب بع�س �لقباب و�أ�سفل �لأ�سقف 

�لخ�سبية )�للوحات 5، 6، 12(.

 ف�ساًل عن ذلك فاإن �لفنان �ل�سعدي �جتهد في �بتكار 
بها  دونت  �لتي  �لخطوط  على  وح�سًنا  جماًل  ي�سفي  ما 
�أو  )�لزو�ق(  بالتلوين  زين  ما  منها  فكان  �لكتابات،  هذه 
كان م�سجًر� �أو مزهًر� �أو مورًقا على �أر�سية من �لزخارف 
�أو مر�آتيًّا �أي كتبت كلماته  �أو ذ� زخارف معمارية  �لنباتية 
طرًد� وعك�ًسا )�لأ�سكال 1، 2، 5، 6 ،7(، وكل هذ� كان 
�إلى هذه �لكتابات ومن ثم قر�ءتها  من �ساأنه لفت �لأنظار 
كو�سيلة  دورها  وتوؤدي  بم�سمونها،  �لمنفعة  فتتحقق 

�إخبارية �إعالمية.

 - �لكتابات  هذه  تنوعت  �لم�سمون،  ناحية  ومن   
كما �سبقت �لإ�سارة - ما بين �آيات قر�آنية و�أحاديث نبوية 
�سريفة، وعبار�ت دعائية ودينية و�أ�سعار، في حين �ختفت 
لم  �إذ  �لمريني؛  �لع�سر  في  ر�ئجة  كانت  �لتي  �لوقفيات 
�أية نماذج منها - في ظل ما تم �لك�سف عنه حتى  ت�سلنا 
�لآن - �سو�ء من ع�سر �ل�سعديين �أو �لعلويين من بعدهم.75 
ولعل �لهدف من هذ� �لتنوع هو تو�سيل �لفكرة باأ�ساليب 

مختلفة؛ لتتو�فق مع م�سارب �لنا�س على �ختالف ثقافاتهم، 
كما تنوعت م�سامين هذه �لكتابات تنوًعا كبيًر� وتعددت 

�أغر��سها، ويمكن تق�سيمها �إلى �لأنو�ع �لآتية:

اأوًل: نقو�ش الإن�صاء والتجديد
�لعمائر  لإن�ساء  توؤرخ  �لتي  �لن�سو�س  بها  ويق�سد   
هدم  �أو  تجديد  من  له  تعر�ست  وما  �لمختلفة،  �لأثرية 
من  كثير  بقاء  من  �لرغم  وعلى  ذلك76،  وغير  �إ�سافة  �أو 
وفا�س  بمر�ك�س  �لآن  حتى  جيدة  بحالة  �ل�سعدية  �لعمائر 
 � وتارود�نت وتازة و�لعر�ئ�س وغيرها، فاإن عدًد� قلياًل جدًّ
ا تاأ�سي�سية، ويمكن ح�سرها في �سومعة  منها يحمل ن�سو�سً
م�سجد �ل�ساغة بفا�س �لقديمة، و�لمدر�سة �لغالبية �لمعروفة 
�لأ�سر�ف  جامع  وعَنزة  بمر�ك�س،  يو�سف  �بن  بمدر�سة 
و�لغربية  �ل�سرقية  و�لقبتين  نف�سها،  بالمدينة  �لمو��سين  �أو 

ب�سحن جامع �لقرويين بفا�س �لقديمة.

بعدوة  يوجد  �لذي  �ل�ساغة  بم�سجد  يتعلق  فيما  �أما   
�لع�سر  �لإن�ساء على  في  �سابق  فهو  فا�س،  بمدينة  �لقرويين 
ا  �ل�سعدي ثم قام �ل�سعديون ببناء �سومعة له - ربما عو�سً
�لتالي - عام  �لن�س  ُيفهم من  ل�سومعة قديمة متهدمة كما 
فا�س  نهائيًّا على  �سيطرتهم  بعد  �أي  )965هـ/ 1557م(، 
بالطات  على  �لكتابات  هذه  نق�ست  وقد  �سنو�ت.  باأربع 
�ل�سومعة  هذه  و�جهات  �إحدى  على  ثبتت  �لزليج  من 
وهي  �ل�سارع؛  �أر�سية  م�ستوى  عن  �أمتار  �أربعة  بارتفاع 
�أ�سطر  �ستة  في  وزعت  �ل�سعر  من  �أبيات  ثالثة  عن  عبارة 
لم  ولكن  �لإن�ساء،  تاريخ  �إلى  ت�سير  �لثلث،  بخط  كتبت 
تحدد ��سم �لمن�سئ و�إنما ورد له �لدعاء بالرحمة بما ن�سه: 
ولي�س  ممات  دعاء  وهو  مر��سمها«  �أحيى  من  يرحم  »�هلل 
�أنه كان متوفًّى قبل �لنتهاء من  �إلى  ي�سير  دعاء حياة؛ مما 
�إن�ساء هذه �ل�سومعة عام )965 هـ/ 1557م(، وقد رجح 
�ل�سلطان محمد  �لمن�سئ هو  �أن يكون هذ�  �لباحثين  �أحد 
في  �لعثمانيين  �لأتر�ك  يد  على  ُقِتل  �لذي  �ل�سيخ  �لمهدي 
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�لتا�سع و�لع�سرين من ذي �لحجة عام )964هـ/ 1556م( 
�أي بيوم و�حد قبل عام )965هـ/ 1557م(،77 ون�سها:

احلمد هلل هذا “هكذا” �صمعت “هكذا” بنيت 
على اأ�صا�س من التقوى ور�صوان

اهلل يرحــــم من اأحيى مرا�صمـــــها 
يف م�صجد ال�صاغة الأ�صني باإتقان

يف عام ت�صع من املئني قد �صلفت
من قبل خم�س »هكذا« و�صتني بنيان 78

يو�سف  �بن  بمدر�سة  �لمعروفة  �لغالبية  �لمدر�سة  و�أما 
�أبي  �ل�سلطان  �إلى  �لموؤرخين  بع�س  ن�سبها  فقد  بمر�ك�س، 
)731-749هـ/1331-1348م(،79  �لمريني  �لح�سن 
جددت  �أنها  ذكر  ثم  �لر�أي  هذ�  �لآخر  بع�سهم  و�أكد 
عام  �ل�سعدي  باهلل  �لغالب  �هلل  عبد  �ل�سلطان  يد  على 
بع�س  �لر�أي  هذ�  في  و�ساركهم  )970هـ/1562م(،80 
�لباحثين �لمحدثين،81 في حين ت�سير �لكتابات �لمنقو�سة 
�لرئي�س  مدخلها  فتحة  يعلو  �لذي  �لخ�سبي  �لعتب  على 
و�لمنفذة بالخط �لثلث، �إلى �أنها من �إن�ساء �ل�سلطان عبد �هلل 
�لغالب باهلل �ل�سعدي، ل �سيما �أن ��سمه ورد في هذ� �لن�س 
م�سبوًقا بلفظ )�أقامني(؛ وهي عبارة عن بيتين من �ل�سعر من 

بحر �لب�سيط، ن�سها )لوحة 19(:

اأقامني للعلوم وال�صالة اأمير
الموؤمنين و�صبط خاتم الر�صل

اأ�صمى الخالئق عبد اهلل فادع له
يا داخلي ببلوغ منتهى الأمل

وعلى تك�سية �لزليج �لتي تغطي �لجزء �ل�سفلي لو�جهة 
بيت �ل�سالة �لمطلة على �ل�سحن، نق�ست كتابات بالخط 
ا،  �أي�سً �لب�سيط  �ل�سعر من بحر  �أبيات من  �لثلث عبارة عن 
)بني(.  لفظ  بها  �ألحق  وقد  )972هـ(  تاريخ  �إلى  ت�سير 
و�ل�سكل �لعام لهذه �لكتابات ل ينبئ عن محو �أو ك�سط، 

�لمنفذة  �لم�ساحات  وبين  بينها  �لن�سب  تو�فق  يالحظ  بل 
عليها، ون�سها )�للوحتان10، 11(:

من بعد ت�صع مئني طلقت يف عام
اثنني مع ال�صبعني قد �صلفت

تبارك اهلل هذا منزل �صبقت
له الكرامة قبل الكون يف الأزل

بنى يف اأ�صعد وقت وانتما ح�صنا
فاحلمد هلل حمًدا غري منف�صـل

ف�صبحان اهلل امللك احلق املبني82

�لكتابات  هذه  في  �سيغ  �لإن�ساء  تاريخ  �أن  ويالحظ   
�سبقت  كما   – �لمرينية  �لكتابات  غر�ر  على  بالحروف 
�لع�سر  في  �ساع  كما  �لجمل  بح�ساب  ولي�س   – �لإ�سارة 
بين  من  ��ستهر  باهلل  �لغالب  �هلل  عبد  لأن  ذلك  �ل�سعدي؛ 
تتبع  ومحاولته  مرين  لبني  بحبه  �ل�سعدية  �لدولة  �سالطين 
على  �لمنقو�سة  �لكتابات  في  بذلك  �سرح  وقد  �آثارهم، 
جدر�ن هذه �لمدر�سة؛ حيث يالحظ �أن �لكتابات �ل�سابق 
بد�يتها  في  جاء  �لإن�ساء،  تاريخ  �لمت�سمنة  �إليها  �لإ�سارة 
تمجيٌد و�عتز�ٌز بح�سارة بني مرين، بما ن�سه: )كان ع�سر 
بني مرين ع�سر �لعلوم و�لتقدم و�لح�سارة و�إن ما خلفه بنو 
�لآثار لأعظم دليل على ذلك(، ويوؤكد ذلك ما  مرين من 
�ل�سلطان،  هذ�  عن  �ل�سعدية  �لدولة  تاريخ  �ساحب  ذكره 
ويتبع  هيئتهم  �أو  مرين  بني  �سكل  على  يتطور  )كان  �أنه: 
�أيامه  �لنا�س  فا�ستح�سن  و�لهدنة...  �لمبا�سرة  في  �سيرتهم 
�لمدر�سة  كانت  �إذ�  غرو  ل  لذلك  مرين(؛83  بني  بعد 
�ل�سعدية �لوحيدة - �لتي نحن ب�سددها - �لتي جمعت بين 
وظيفتي �لتعليم و�ل�سكن على غر�ر �لمد�ر�س �لكثيرة �لتي 
�أعظم بناة �لمد�ر�س بالغرب  �سيدها �سالطين بني مرين - 
�لإ�سالمي على �لإطالق - من �إن�ساء هذ� �ل�سلطان �ل�سعدي 
�لمنقو�سة  �لكتابات  في  نعت  �لذي  باهلل،  �لغالب  �هلل  عبد 

على �ساهد قبره بـ»باني �لم�ساجد و�لمد�ر�س«.84
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حاليًّا  �لمعروف  �لأ�سر�ف  جامع  لعَنزة  بالن�سبة  �أما   
لرو�يات  وفًقا  �سيد  فقد  بمر�ك�س،  �لمو��سين  بجامع 
�ل�سلطان  يد  على  )970هـ/1562م(  عام  �لموؤرخين 
عبد �هلل �لغالب باهلل �ل�سعدي،85 ول يت�سمن هذ� �لم�سجد 
�لذي  �لخ�سبي  �لحجاب  با�ستثناء  تاأ�سي�سية  ا  ن�سو�سً حاليًّا 
يغلق على فتحة �لعقد �لأو�سط لو�جهة رو�ق �لقبلة �لمطلة 
على �ل�سحن، و�لذي يعرف في ��سطالح �لمغاربة بالعنزة 
كما �سبقت �لإ�سارة، ويبلغ �رتفاع هذ� �لحجاب 2.85م 
ثالثة  �إلى  مق�سم  وهو  مدرجة،  �ُسر�فات  من  ب�سف  توج 
�أق�سام عر�س كلٍّ منها 1.30م، ي�ستمل �لأو�سط منها على 
ح�سوة م�ستطيلة يبلغ عر�سها 0.38م و�رتفاعها 1.02م 
نق�ست عليها كتابات بالخط �لثلث ل يقر�أ منها حاليًّا �سوى 
�لرطوبة  بفعل  حروفها  بع�س  تاآكلت  حين  في  �لب�سملة، 
�لدهان  من  طبقة  تحت  �لآخر  بع�سها  و�ختفى  و�لأمطار 

�لحديث )لوحة 20(.

 �أما �لق�سمان �لجانبيان في�ستمل كلٌّ منهما على َخوخة 
عر�سها 0.55م و�رتفاعها 1.70م، توجت بعقد على هيئة 
و�حد،  م�سر�ع  من  باب خ�سبي  عليها  ويغلق  فر�س  َحدوة 
يوؤدي كلٌّ منهما �إلى رو�ق �لقبلة )لوحة 4(، ويعلو �لق�سم 
�لأو�سط ح�سوة م�ستطيلة توجت بعقد ن�سف م�ستدير، في 
مربعة،  �لجانبيين ح�سوة  �لق�سمين  من  ق�سم  كل  يعلو  حين 
وقد زينت هذه �لح�سو�ت �لثالث بكتابات بالخط �لكوفي 
ها على �لح�سوة �لو�سطى لظهر �لحجاب من  �لمربع، يبد�أ ن�سُّ
جهة رو�ق �لقبلة: )�أمر بعمل هذ� مولنا عبد �هلل �أيده �هلل( 
)�سكل 8، لوحة 4(، �أما بالن�سبة للح�سوتين �لمربعتين لوجه 
�ليمنى  �لح�سوة  على  فن�سها  �ل�سحن،  جهة  من  �لحجاب 
�هلل  )وجه  �لي�سرى  �لح�سوة  على  ون�سها  بذلك(،  )قا�سًد� 
�لعظيم(، �أما على �لح�سوة �لو�سطى لوجه �لحجاب فن�سها: 

)�هلل محمد �أبو بكر عمر عثمان علي(86 )لوحة 20(.

 ويعد ورود �أ�سماء �ل�سحابة �أبي بكر وعمر وعثمان مع 
علي  �أجمعين في هذ� �لن�س، دلياًل على �لمذهب �ل�سني 

لعبد �هلل �لغالب باهلل من�سئ هذ� �لجامع، بل �لدولة �ل�سعدية 
�لأد�ر�سة  دولة  �ساأن  �ساأنها  �سنية  علوية  دولة  فهي  كلها؛ 
�لأق�سى، وكذلك  �لمغرب  �سبقتها في حكم  �لتي  �لعلوية 
قائمة حتى  ز�لت  بعدها وما  �لتي حكمت  �لعلوية  �لدولة 
�لآن، في حين �إن �لأمر يختلف عند �لدولة �لفاطمية �لتي 
�أبي طالب وفاطمة ر�سي �هلل عنهما  لعلي بن  ن�سبها  ترفع 
- كال�سعديين تماًما - ولكنها �سيعية �لمذهب؛ لذلك لم 
�ل�سحابة  من  عمائرها  على  �لمنقو�سة  �لكتابات  في  يذكر 

ر�سو�ن �هلل عليهم �أجمعين �سوى علي بن �أبي طالب.87

�لقرويين  جامع  ب�سحن  و�لغربية  �ل�سرقية  �لقبتان  �أما   
كل  يتكون  حيث  تماًما؛  مت�سابهتان  فهما  فا�س  بمدينة 
منهما من خ�سة من �لرخام تعلوها قبة خ�سبية غطيت من 
�لخارج ب�سقف جملوني ُغطي بدوره بحطات من �لقرميد 
�لمزجج باللون �لأخ�سر، وترتكز كل قبة منهما على ثمانية 
�ل�سلطان  يد  على  �لأولى  �سيدت  وقد  �لرخام،  من  �أعمدة 
�أحمد �لمن�سور �لذهبي عام )996هـ/1578م( وفًقا لما 
ذكره كلٌّ من �بن �لقا�سي و�لمقري؛ وقد نظم �لأول ع�سرة 
�أبيات من �ل�سعر لتنق�س د�خل هذه �لقبة، ت�سمن �أولها ��سم 

من�سئها �أبي �لعبا�س �لمن�سور:

كهف الملوك اأبو العبا�س اأن�صاأني

بحر المكارم من معد بن عدنان

في حين ت�سمن �لبيت �لأخير تاريخ �لإن�ساء بح�ساب 
�لحروف،  قيمة  في ح�ساب  �لمغاربة  طريقة  على  �لجمل 

بما ن�سه:

اإذ �صادني زمن التاريخ وافقه
للدين والأجر بحر الجود �صواني88

�لقبة  بد�خل  حاليًّا  �لكتابات  لهذه  وجود  ل  لكن   
�ل�سرقية، على �لرغم من تاأكيد �لمقري �ساهد �لعيان على 
�أنه ر�آها منقو�سة بد�خل �لقبة �لمذكورة،89 فربما طم�ست 
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ذلك،  بعد  �لقبة  هذه  لها  تعر�ست  �لتي  �لتجديد�ت  في 
�لأول  �لح�سن  بن  يو�سف  �ل�سلطان  عهد  في  وبخا�سة 
ما ز�لت  حين  في  )ت1346هـ/1927م(،90  �لعلوي 
�لو�جهات �لخارجية �لثالث �لجنوبية و�ل�سرقية و�ل�سمالية 
�أبيات  عن  عبارة  وهي  بكتاباتها؛  تحتفظ  �لقبة  لهذه 
محمد  بن  �أحمد  �لعبا�س  �أبي  �لأديب  نظم  من  �ل�سعر  من 
�لغردي�س )ت1020هـ/1611م(،91 كتبت على �لخ�سب 
�لو�جهات  بيتان على كلِّ و�جهة من هذه  �لثلث؛  بالخط 
�لثالث؛ وهي ت�سير �إلى ��سم �لمن�سئ �أحمد �لمن�سور، لكن 

ل تت�سمن تاريخ �لإن�ساء )لوحة 1(.

الواجهة الجنوبية
ُح�صن �صنا منظري ي�صتوقف النظرا

وفائق ال�صنع مني طرز الطررا

حباب ماء من الدر النثير غدا

�صوب وردي من ذوب اللجين جرى

الواجهة ال�صرقية 
انظر اإلى �صنعي البديع الرائق

متاأماًل في منظري الفائق

وار�صف حباب زللي الفائق

كالدر اإذ يبدو .............

 ويالحظ على هذين �لبيتين �أنهما مخالفان لما ورد في 
و�لتي  �لتاريخية،  �لم�سادر  تناقلتها  �لتي  �لغردي�س  ق�سيدة 

ذكرت هذين �لبيتين على هذ� �لنحو:

ل ينثني را�صف ثغري من ظماأ

اإل ويحمد مني الِورد وال�صدرا

من اأم ُقربي بفر�س اأو بنافلة
يجد معيني معيًنا للطهور �صرا92

�لأمطار  بفعل  �لو�جهة  هذه  كتابات  تاآكلت  فربما 
و�لتقلبات �لجوية، ل �سيما �أن من�ساآت مدينة فا�س تتعر�س 
فاإن  ثم  ومن  �لغرب؛  من  غالًبا  �لآتية  �لأمطار  لت�ساقط 
�لأمطار  بفعل  تت�سرر  �لمن�ساآت  لهذه  �ل�سرقية  �لو�جهات 
بذينك  �لتجديد�ت  �أثناء  ��ستبد�لها  فتم  عليها،  �لمت�ساقطة 
�لقبة  هذه  �أن  �سيما  ل  �إليهما،  �لإ�سارة  �ل�سابق  �لبيتين 
وكذلك �لقبة �لغربية �لمقابلة لها جددتا في �لع�سر �لعلوي 
على يد �ل�سلطان يو�سف �لعلوي كما �سبقت �لإ�سارة. ومما 
�لحروف  �سكل  بين  �لو��سح  �لختالف  �لر�أي  هذ�  يعزز 
�لتي  �لنباتية  و�لزخارف  �لو�جهة  هذه  على  �لمنقو�سة 

تتخللها مع حروف وزخارف �لو�جهتين �لأخريين.93

الواجهة ال�صمالية
ابن نبي الهدى المن�صور اأبدعني

من في�س نعماه ما بين الورى انت�صرا

فعال بره ل يح�صى تعددها
خبر اآثاره ي�صدق الخبرا94

�سيدها  فقد  �لقرويين  جامع  ب�سحن  �لغربية  �لقبة  �أما 
�أحمد  بن  �لماأمون  �ل�سيخ  محمد  بن  �هلل  عبد  �لأمير 
تكوين  في  )1018هـ/1609م(  عام  وذلك  �لمن�سور، 
معماري ي�سبه - بل يفوق في �لروعة - قبة جده �لمن�سور 
�لعام  �ل�سكل  وي�سبه  �ل�سحن،  لهذ�  �ل�سرقية  بالجهة 
�ل�سحن  بمحور  ووقعهما  �ل�سعديتين  و�لقبتين  للخ�ستين 
بغرناطة.95  �لحمر�ء  ق�سر  في  �لأ�سود  ب�ساحة  مثيالتهما 
وكذلك  �لقبة  لهذه  �لخارجية  �لثالث  �لو�جهات  وعلى 
�لثلث،  بخط  كتابات  توجد  �لد�خل  من  �لقبة  هذه  بد�ئر 
وتاريخ  �لمن�سئ  ��سم  تحمل  �ل�سعر  من  �أبيات  عن  عبارة 

�لإن�ساء )لوحة 23(، ن�سها على �لو�جهة �ل�سمالية:

بدائعي ن�صخت لما تلت �صورا

من الجمال الذي اأبدا بها �صورا
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اآيات تلك التي قالت م�صرحة

ُح�صن �صنا منظري ي�صتوقف النظرا

الواجهة الغربية

فحقها اأن تحط الراأ�س �صاغرة

والكوثر العذب من ماء المعين جرى

ولي فخار عليها بانت�صابي اإلى

عبد الإله الذي كل الورى برا

الواجهة الجنوبية

ابن الإمام الر�صي الماأمون من َعُظَمت
و�صادت بالعال ُم�صرا

في عام )زهو( بعيد الألف به قري�س
لهجرة من دنا من ربه و�صرى96

�لإن�ساء،  تاريخ  ت�سمن  �لأخير  �لبيت  هذ�  �أن  يالحظ 
بالحروف،  �لألف  رقم  كتب  �إذ  بطريقتين  عنه  عبر  وقد 
وهي �لطريقة �لتي كانت �سائعة في كتابة تاريخ �لإن�ساء في 
�لع�سر �لمريني، في حين �إن �ل�سنو�ت �لم�سافة �إليه ُكتبت 
بح�ساب �لجمل �لذي �ساع ��ستخد�مه في ع�سر �ل�سعديين، 
وقد رمز �إليه بكلمة )زهو( �لتي تعادل ثمانية ع�سر، في�سبح 
)1018هـ/1609م(،  عام  هو  �لقبة  هذه  �إن�ساء  تاريخ 
وي�سير هذ� �لنموذج �إلى �أن �لتحول في �لتعبير عن �لتاريخ 
على حد  �لوحيد -  �لنموذج  يعد  �أنه  كما  بالتدريج،  جاء 
�لجمع  تم  �ل�سعدي  �لع�سر  �إلينا من  �لذي و�سل  علمي - 

فيه بين �سيغتين للتعبير عن �لتاريخ.97

وبد�ئر هذه �لقبة من �لد�خل نق�ست هذه �لأبيات:

ه �صنعي وت�صويري يا واقًفا �صرَّ

ح�صن �صناي بديع غير منكور

يا من تر�صف عذب الماء من ظماأ

عليك اأق�صمت بالأحزاب والنور

تدعو بن�صر لمن لحت محا�صنه

على الدنا كهالل فوق ديجور

خليفة اهلل من في النبوءة قد

علت به همة بالن�صر مغمور

هو الإمام الذي حاز منزلة

عند الإله بدار الخلد والحور

اأبو محمد عبد اهلل اأف�صل من

حاله ربي ب�صجف الح�صن والنور

من ل يزال وعين اهلل تكلوؤه

من �صر ما يتقى وكل محذور

اأخل�س له دعوة تمحو اإ�صاءته
بجاه اأم القرى والبيت والطور98

�ل�سابق  �ل�سعدية  �لعمائر  �إن�ساء  ن�سو�س  وبمر�جعة 
�لكتابات  منو�ل  على  ْغ  ُت�سَ لم  �أنها  يالحظ  �إليها  �لإ�سارة 
�لإ�سالمي  �لم�سرق  بالد  وبع�س  م�سر  في  �لتاأ�سي�سية 
وتاريخ  �لمن�سئ  ��سم  على  عادة  ت�ستمل  �لتي  �لأخرى، 
�لإن�ساء، كما �أنها ُتحدد وظيفة �لمن�ساأة �سو�ء كانت م�سجًد� 
�أو جامًعا �أو مدر�سة �أو غير ذلك، وقد تمدنا �أحياًنا با�سم 
�لمبا�سر للعمل،99 بل �إنها ل تتفق مع �لكتابات �لتاأ�سي�سية 
�أو  ترتيب عبار�تها  �سو�ٌء من حيث  �ل�سابقة عليها  �لمرينية 
�لأخيرة  هذه  تت�سمن  كانت  �إذ  تقدمها؛  �لتي  �لمعطيات 
�لفعل �لد�ل على �لأمر بالبناء، و��سم �لمن�سئ و�ألقابه و��سم 
�لمن�ساأة،  وظيفة  �أو  م�سمى  وتحديد  ا،  �أي�سً و�ألقابه  �أبيه 
وتاريخ �لفر�غ من �لبناء، �لذي يكون مكتوًبا بالحروف - 
كما �سبقت �لإ�سارة - وفي بع�س �لأحيان �أ�سماء �لم�سرفين 

على �لإن�ساء.100
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�لمعلومات  �لرغم من ذلك فقد وجدت هذه   وعلى 
�لتي  وبخا�سة  �ل�سعدية،  �لتطبيقية  �لتحف  بع�س  على 
�سنعت في عهد عبد �هلل �لغالب باهلل؛ كالمدفع �لمعرو�س 
حاليًّا  �لم�ستخدم  �ل�سمالي  للبرج  �لرئي�س  بالمدخل 
تاأثر  مدى  �إلى  ي�سير  �لذي  �لأمر  لالأ�سلحة،101  كمتحف 
�لغالب بهم �إلى درجة �لقتبا�س من طرز فنونهم �لمختلفة 

كما �سبقت �لإ�سارة. 

 ثانًيا: دللت �صيا�صية »اإثبات الن�صب ال�صريف«

 ينت�سب �ل�سعديون �إلى �ل�ساللة �لنبوية؛ حيث يرفعون 
خالل  من  هذ�  ويت�سح  �لح�سنيين،  �لأ�سر�ف  �إلى  ن�سبهم 
تحلية �سالطينهم في �لكتابات �لمنقو�سة على م�سكوكاتهم 
بالألقاب �لد�لة على ذلك،102 وكذلك في �لظهائر و�لر�سائل 
وعلى  عمائرهم  وعلى  عنهم،103  �ل�سادرة  �ل�سلطانية 
من  وجود  ورغم  بهم،  �لخا�سة  �لقبور  و�سو�هد  تر�كيب 
يطعن في ن�سبهم هذ� مدعًيا ن�سبتهم �إلى �أ�سول �أخرى،104 
فاإن كثيًر� من �لموؤرخين و�لمعا�سرين منهم لل�سعديين ب�سفة 
خا�سة، �أثبتو� �سحة هذ� �لن�سب �ل�سريف، و�أجمعو� على 
�أن جدهم زيد�ن قدم من ينبع بالحجاز، و��ستقر في منطقة 
تطلعو�  �لذين  �أهلها  من  بطلب  �لمغرب،  بجنوب  درعة 
�لموؤرخين  هوؤلء  ومن  ثمارهم،  لت�سلح  به  �لنتفاع  �إلى 
و�لف�ستالي  1616م(،105  1025هـ/  )ت  �لقا�سي  �بن 
و�لمقري )ت 1041هـ/  )ت 1032هـ/ 1622م(،106 
عام  بعد  )توفي  �لتلم�ساني  �لوقاد  و�بن  1631م(،107 
1098هـ/ 1687م(،108 �أو من جاء بعدهم كابن عي�سون 
)توفي  و�لإفر�ني  1697م(،109  1109هـ/  )ت  �ل�سر�ط 
و�لنا�سري )ت1315هـ/  بعد 1157هـ/ 1745م(،110 

1897م(.111 

 ومن �لثابت �أن �ل�سعديين �عتمدو� كثيًر� على �لن�سب 
�أ�سبح بمثابة حجة  �إلى �لحكم، ثم  �ل�سريف في �لو�سول 
على رعاياهم لعدم مخالفة �أو�مرهم لوجوب طاعة �لإمامة 

لتحرير  بالجهاد  قيامهم  �أن  جانب  �إلى  �ل�سريفة،  �لنبوية 
�ل�سرعية على حكمهم،  �أ�سفى  �لعدو �لإيبيري  �لثغور من 
مناف�سيهم  عن  للتميز  �لن�سب  �سفة  وظفو�  �أنهم  كما 
�لوطا�سيين، وربما لتبرير فكرة �ل�ستقالل وعدم �لخ�سوع 
لالأتر�ك �لعثمانيين ك�سائر بالد �لمغرب، بل �لبالد �لعربية 
و�لإ�سالمية �لأخرى؛ �إذ �رتكزت هذه �لفكرة قبل كلِّ �سيء 
�ل�سلطان  حين  في  �سريفيًّا،  �ل�سعدي  �ل�سلطان  كون  على 

�لعثماني �أعجميًّا.112 

ن�سبهم  �إبر�ز  على  �ل�سعديين  حر�س  يظهر  هنا  ومن   
�ل�سريف، و�إ�سهار �نتمائهم �إلى �ساللة �لر�سول عليه �ل�سالة 
و�ل�سالم في كتاباتهم �لمنقو�سة على مختلف �لآثار وغيرها 
من �لوثائق، فقد �أكثرو� على عمائرهم وتر�كيب و�سو�هد 
 ُ قبورهم من �ل�ست�سهاد بهذه �لآية �لكريمة: )�إِنََّما ُيِريُد �هللَّ
َتْطِهيًر�(،113  َرُكْم  �أَْهَل �لَبْيت َوُيَطهِّ ْج�َس  ِلُيْذِهَب َعنُكُم �لرِّ
�أَْهَل  َعَلْيُكْم  َوَبَرَكاُتُه   ِ �هللَّ )َرْحمُة  �لكريمة:  �لآية  وكذلك 
ِجيٌد(،114 وكالهما ت�سير �إلى ف�سل �أهل  �لَبْيِت �إِنَُّه َحِميٌد مَّ

�لبيت �لنبوي �ل�سريف وتزكية �هلل �سبحانه وتعالى لهم. 

 كما نق�س على عمائرهم و�سو�هد وتر�كيب قبورهم 
بالن�سب  �ل�سلة  ذ�ت  و�لألقاب  �لعبار�ت  من  كثير  ا  �أي�سً
�لدولة  موؤ�س�س  �لقائم  محمد  من  كلٌّ  نعت  �إذ  �ل�سريف؛ 
�ل�سعدية، ومحمد �ل�سيخ، و�أحمد �لمن�سور، و�لأمير محمد 
�لمن�سور،  بن  وزيد�ن  �ل�سيخ،  محمد  بن  �لقادر  عبد  �بن 
بن  �لأ�سغر  �ل�سيخ  ومحمد  زيد�ن،  بن  �لوليد  وكذلك 
زيد�ن بـ)�ل�سريف �لح�سني(،115 وو�سف عبد �هلل �لغالب 
هذ�  نعت  كما  �لعلوي(،116  �لح�سني  بـ)�ل�سريف  باهلل 
ا بـ)�بن �ل�سرف �لفاطمي(،117 وو�سفت رقية  �أي�سً �لأخير 
وو�سف  �لح�سنية(،118  بـ)�ل�سريفة  �لمن�سور  �أحمد  بنت 
عبد �هلل �لغالب باهلل بـ)�سبط خاتم �لر�سل(119 )لوحة 19(، 
�أفر�د �لأ�سرة �ل�سعدية بـ)�سبط  وو�سف عبد �لمهيمن �أحد 
من فخرت بمبعثه �لبطاح(،120 ونعت �أحمد �لمن�سور باأنه 

)فرع خير �لخلق(.121
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على  �لمنقو�سة  �لكتابات  ذكرت  نف�سه  �ل�سياق  وفي   
�لأمة...  لإر�ساد  �هلل  )�ختاره  �أنه  �ل�سيخ  قبر محمد  �ساهد 
كما  �ل�سالم(،122  عليه  جده  �سريعة  لتجديد  و�رت�ساه 
��ستهلت �لكتابات �لمنقو�سة على �ساهد قبر للة م�سعودة 
�ل�سالم )كل  �لر�سول عليه  �لمن�سور بحديث  �أحمد  و�لدة 
ن�سب و�سبب منقطع يوم �لقيامة ما خال �سببي ون�سبي وكل 
�أنا  فاإني  فاإن ع�سبتهم لأبيهم ما خال ولد فاطمة  �أنثى  بني 
�أبوهم وع�سبتهم(،123 كذلك نق�س على �لتركيبة �لتي تعلو 
�أنها  �لمن�سور،  �أحمد  بن  زيد�ن  �ل�سلطان  زوجة  نو�ر  قبر 
�لبيت  �أهل  �سلك  في  �لنتظام  ب�سعادة  »هكذ�«  )�لفايزة 
ر�سي �هلل عنهم �لحايزة »هكذ�« ل�سرف �لنتماء لجنابهم 

فاإن مولى �لقوم منهم(.124

�لقبة  على  �لمنقو�سة  �ل�سعرية  �لأبيات  تحمل  كما   
�لغربية �لتي �سيدها عبد �هلل بن محمد �لماأمون حفيد �أحمد 
�إلى  �إلى ن�سبة �ل�سعديين  �لمن�سور �ل�سابق ذكرها، �لإ�سارة 

قري�س و�إلى بيت �لنبوة،125 كما يت�سح من هذين �لبيتين:

في عام )زهو( بعيد الألف به قري�س

لهجرة من دنا من ربه و�صرى

خليفة اهلل من في النبوءة قد

علت به همة بالن�صر مغمور

بن  �هلل  عبد  به  نعت  �لذي   - �هلل(  )خليفة  لقب  �أما 
�سلطته  تتجاوز  لم  �لذي  �لن�س  هذ�  في  �لماأمون  محمد 
تباينت  فقد   - بالتحديد  �لجديد  فا�س  بل  فا�س  مدينة 
ذكر  فقد  �لحكام؛  على  �إطالقه  في  و�لعلماء  �لفقهاء  �آر�ء 
لقيامه  �هلل(؛  )خليفة  �لخليفة  في  يقال  �أنه  �لماوردي 
بحقوقه تعالى في خلقه �حتجاًجا بقوله تعالى:)وهو �لذي 
عن  �لفقهاء  جمهور  و�متنع  �لأر�س(،  خالئف  جعلكم 
ذلك ون�سبو� قائله �إلى �لتجوز محتجين باأنه �إنما ي�ستخلف 
�لأبد  على  موجود  باٍق  تعالى  و�هلل  يموت.  �أو  يغيب  من 
يقال  �أل  ينبغي  �أنه  �لنووي  وذكر  يموت،  ول  يغيب  ول 

ذلك  �لبغوي  و�أجاز  �هلل(،  )خليفة  �لم�سلمين  باأمر  للقائم 
ا  محتجًّ غيرهما،  دون  �ل�سالم  عليهما  ود�ود  �آدم  في حق 
بقوله تعالى في حق �آدم:)�إني جاعلك في �لأر�س خليفة(، 
وبقوله تعالى في حق د�ود:)يا د�ود �إنا جعلناك خليفة في 
�لأر�س(، قال: ول ي�سمى �أحد خليفة �هلل بعدهما. و�أجاز 

�لزمخ�سري ذلك في �سائر �لأنبياء عليهم �ل�سالم.126

لم  �لمذكور  �ل�سيخ  محمد  بن  �هلل  عبد  �أن  و�لو�قع   
�ل�سطر�بات  �إن  بل  فا�س،  مدينة  حدود  �سلطته  تتجاوز 
�سوء  ب�سبب  عهده؛  في  �لمدينة  هذه  عرفتها  �لتي  �لكثيرة 
هذه  �أهل  �سر�قة، جعلت  من عرب  �أن�ساره  �سيرته وعبث 
�لمدينة ينق�سمون ب�سببها �إلى فريقين، موؤيدين له وهم �أهل 
فا�س �لجديد، ومعار�سين له وهم �أهل فا�س �لقديم، �لذي 
�إلى  1611م(  )1020ه/  �سنة  من  محاربتهم  في  ��ستمر 
وفاته �سنة )1032 ه / 1623م(؛127 �لأمر �لذي ي�سير �إلى 
�ل�سلطان  �ل�سعرية في نعت هذ�  �لأبيات  ناظم هذه  مبالغة 

بلقب )خليفة �هلل(.

و�رتباًطا بلقب )�ل�سريف( حمل �ل�سالطين �ل�سعديون 
بـ)�لإمام(  و�سف  �لذي  �ل�سيخ  كمحمد  )�لإمام(،  لقب 
نعت  كما  �لأعظم(،128  وبـ)�لإمام  �لهدى(  وبـ )�إمام 
عبد �هلل �لغالب بـ)�إمام �ل�سجادة و�لمحر�ب( 129، ولقب 
ونعت  �لأمة(،130  وبـ)�إمام  بـ)�لإمام(  �لمن�سور  �أحمد 
�لمن�سور  �أحمد  بن  �ل�سيخ  محمد  بن  �لماأمون  �هلل  عبد 
�ل�سيخ �لأ�سغر بن زيد�ن  بـ)�لإمام(،131 كما لقب محمد 
يفهم  وقد  و�لجن،  �لإن�س  �إمام  �أي  �لأنام(،132  بـ)�إمام 
غير  ملكه،  و�سعة  �ل�سلطان  هذ�  نفوذ  قوة  �للقب  هذ�  من 
كان:  �أنه  �لإفر�ني  ذكر  فقد  تماًما؛  ذلك  غير  �لو�قع  �أن 
طول  رغم  يتمكن  ولم  �لجي�س(  مهزوم  �لر�ية  )منكو�س 
من   - �سنة  وع�سرين  �إحدى  بلغت  �لتي   - حكمه  فترة 
من  �سغير  وجزء  مر�ك�س  مدينة  على  �إل  �سلطته  �إقر�ر 
�ل�سلطان  لها، ومن ثم جاء تلقب هذ�  �لمجاورة  �لمناطق 
بهذ� �للقب من قبيل �لدعاية �ل�سيا�سية، ل �سيما �أن �لقوى 
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��ستقلت  ع�سكريًّا  هزيمتها  ي�ستطع  لم  �لتي  له  �لمناوئة 
�إلى  �لدلئية  �لز�وية  فتحولت  �ل�سعدية،  �ل�سلطة  تماًما عن 
و�لمناطق  �سال  �سلطته على  �لعيا�سي  وب�سط  دولة حقيقية، 
�لممتدة بجو�رها، تام�سنا جنوًبا وتازة �سرًقا، في حين بد�أ 

�لعلويون دعايتهم �ل�سيا�سية.133

ُيقتدى  �لذي  هو  �للغة  في  فالإمام  حال،  �أية  وعلى 
بلقب    طالب  �أبي  بن  علي  �ل�سيعة  خ�س  وقد  به، 
»�لإمام«؛ لأنه في نظرهم �أحق باإمامة �ل�سالة من �أبي بكر 
�لخالفة  ي�ستحق  من  كلَّ  ي�سفون  وهم   ، ل�سديق�
بـ»�لإمام«، �لذي يعد �أحد �لألقاب �لأربعة �لتي يلقب بها 
�لخلفاء؛ ويعد هذ� �للقب من �لألقاب �لم�ستجدة للخليفة 
�إبر�هيم  هو  به  تلقب  من  �أول  �إن  �إذ  �لعبا�سية؛  �لدولة  �أثناء 
�بن محمد بن عبا�س عندما بويع له بالخالفة،134 ومن ثم 
�لتاأكيد  �للقبين  لهذين  بحملهم  �أر�دو�  �ل�سعديين  �أن  يتبين 
على �أحقيتهم في �لإمامة و�لخالفة، فهم �لأ�سر�ف و�لأئمة 

من �أبناء فاطمة وعلي - ر�سي �هلل عنهما -.135

�سيغة  �ختالف  تف�سير  يمكن  �لمنطلق  هذ�  ومن 
نق�ست  �لتي  و�ل�سالم  �ل�سالة  عليه  �لر�سول  على  �ل�سالة 
تر�كيب  على  وكذلك  �ل�سعدية  �لعمائر  و�جهات  على 
�لعمائر  على  نق�ست  �لتي  مثيالتها  عن  قبورهم،  و�سو�هد 
�لمرينية �ل�سابقة عليها؛ حيث نجد �سيغتها - في �لغالب - 
ومولنا  �سيدنا  على  �هلل  ن�سه:)�سلى  بما  �لأخيرة  على 
حين  في  ت�سليما(،136  و�سلم  و�سحبه  �آله  وعلى  محمد 
يو�سف  �بن  ل�سحن مدر�سة  �ل�سرقية  �لو�جهة  نق�ست على 
ونبينا  �سيدنا  على  �هلل  �لنحو:)�سلى  هذ�  على  بمر�ك�س، 
ومولنا محمد �لم�سطفى �لكريم وعلى �آله و�سحبه وبنيه 
 ،)1 )�سكل  �لت�سليم(137  و�أزكى  �ل�سالة  �أف�سل  بيته  و�آل 
و�لدة  م�سعودة  للة  قبر  �ساهد  على  ون�سها  )لوحة 12(، 
�أحمد �لمن�سور:)�سلى �هلل �أوًل و�آخًر� على �سيدنا ومولنا 
يوم  �إلى  كثيًر�  ت�سليًما  و�سلم  وذريته  و�أزو�جه  و�آله  محمد 

�لدين(.138

�لعمائر  على  �لمنقو�سة  �لكتابات  �أن  يتبين  هكذ�   
وظفها  �لتي  �لرئي�سة  �لمحاور  �أحد  �سكلت  �ل�سعدية 
بين  له  و�لترويج  �ل�سريف،  ن�سبهم  لإثبات  �ل�سعديون 
�لجمهور، بو�سفها و�سيلة �ت�سال مهمة ��ستخدمت للدعاية 
موؤرخو  به  قام  �لذي  للدور  ومكملة  �لوقت،  ذلك  في 
�لدولة �ل�سعدية؛ كالف�ستالي و�بن �لقا�سي و�لمقري �لذين 
�أجمعو� على �سحة �لن�سب �ل�سريف لل�سعديين كما �سبقت 

�لإ�سارة. 

ثالًثا: دللت دينية »مقاومة ظاهرة التب�صير ومحاربة البدع 
والخرافات«

)اأ(- مقاومة ظاهرة التب�صير

ع�سر  في  بالمغرب  �لديني  �لمناخ  على  �سيطر  لقد 
�لأ�سر�ف �ل�سعديين �سر�ع عقدي بين �لم�سلمين �لمغاربة 
و�لم�سيحيين من �لإ�سبان و�لبرتغال �لذين �حتلو� مدًنا مغربية 
كثيرة �آنذ�ك - ف�ساًل عن �نت�سار �لبدع و�لخر�فات �لتي روج 
لها بع�س مت�سوفة �لزو�يا - لذلك تعد �سورة �لإخال�س و�آية 
�لكر�سي139 من �لن�سو�س �لأ�سا�سية �لتي نق�ست بكثرة على 
�ل�سعدية )لوحة 2، �سكل 9(. وتعك�س  �لعمائر  و�جهات 
على  �لقائمة  �لإ�سالم  عقيدة  تلخ�س  �لتي  �لن�سو�س  هذه 
�لبالد  بها  تمر  �لتي كانت  �ل�سيا�سية  �لأو�ساع  �أثر  �لتوحيد 
�لبرتغالي لبالد �لمغرب �سبغة  �لغزو  �آنذ�ك؛ حيث �كت�سى 
للغزو  �لتي مهدت  تلك  �سو�ء  �لإجر�ء�ت  و�أف�سحت  دينية 
�أو �ساحبته عن عد�ء �سديد للم�سلمين، وعن رغبة عمياء في 
كلَّ  �لكني�سة  جندت  فقد  بالمغرب؛  �لإ�سالم  على  �لق�ساء 
�إمكاناتها لتحقيق هذ� �لهدف، فاأ�سدرت �لبابوية قر�ر�ت 
�لبرتغالي  �لغزو  تمويل  على  �لم�سيحيين  تحث  متعددة 
على  وعملت  �لم�سروعية،  طابع  عليه  وت�سفي  للمغرب، 
نفو�س  في  �لم�سلمين  �سد  و�لعد�ء  �لحقد  روح  تنمية 
�لكني�سة عدًد� من رهبانها وكهنتها  �لم�سيحيين، و�أر�سلت 
�إلى �لمغرب لتنفيذ �لمخططات �لر�مية �إلى تن�سير �لمغاربة 
على  �لأعمى  حقدهم  و�سبو�  �لدينية،  موؤ�س�ساتهم  فاأقامو� 
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م�ساجد �لم�سلمين وزو�ياهم بالمناطق �لتي �حتلوها بنهبها 
وتنجي�سها، وهدم �لكثير منها وتحويلها �إلى كنائ�س.140

بع�س  في  �لتب�سيرية  �لمحاولت  تجاوزت  قد  بل 
�إلى  لت�سل  �لمغربي،  �ل�سعب  وعامة  �لرعية  �إطار  �لأحيان 
بع�س �لأمر�ء �ل�سعديين �أنف�سهم؛ من ذلك ما قام به �لبرتغالي 
�لعا�سر  �لقرن  من  �لثاني  )�لن�سف  توري�س  دي  دييكو 
�لهجري/ �ل�ساد�س ع�سر �لميالدي( تجاه �أحد �لأمر�ء من 

�أبناء �ل�سلطان محمد �ل�سيخ عام )956هـ/1549م(.141

�لعمائر  على  �لم�سجلة  �لقر�آنية  �لآيات  وتتو��سل 
�ل�سعدية لتوؤكد وحد�نية �هلل �سبحانه وتعالى و�إقر�ر �لإيمان 
�لمنزلة عليهم  �لأنبياء و�لر�سل و�لكتب  و�لت�سديق بجميع 
من �ل�سماء، و�إن كان بع�سهم ين�سخ �سريعة بع�س باإذن �هلل، 
عليه  محمد  على  نزل  �لذي  بالإ�سالم  �لجميع  ن�سخ  حتى 

�ل�سالة و�ل�سالم، بما ن�سه: چ ڳ  ڳ  ڳ  ڱ   ڱ   ڱ  
ڱ  ںں  ڻ      ڻ  ڻ  ڻ  ۀ   ۀ  ہ  ہ  
ڭ   ۓ   ےۓ   ے    ھ   ھھ   ھ   ہ   ہ  

ڭ  ڭ چ .142

�هلل  �أعده  ما  �إلى  ي�سير  ما  �لمختارة  �لآيات  هذه  ومن 
دينه،  عن  يرتد  من  وعقاب  �لحنيف  بالدين  يتم�سك  لمن 

ڄ   ڄ   ڦ    ڦ   ڦ   ڦ   ڤ     ڤ   چ  ن�سه:  بما 
ڄ   ڄ  ڃڃ  ڃ  ڃ  چ   چچ  چ  ڇ  ڇ  ڇ  
ڇ  ڍ  ڍ        ڌ   ڌ  ڎ  ڎ  ڈ  ڈ    ژ  
ژ  ڑ  ڑ   کک  ک  ک  گ  گ  گ  گ  ڳ  
ڳ   ڳ  ڳ  ڱ  ڱ  ڱ      
ہ   ہ    ہ   ۀ   ڻۀ   ڻ   ڻ   ںڻ   ں   ڱ  
ہ  ھ    ھھ  ھ  ے  ے  ۓ  ۓ   ڭ  ڭڭ  
ڭ  ۇ  ۇ  ۆ  ۆ  ۈ  ۈ   ٴۇ  ۋ  ۋ  
ې   ې   ې   ۉ    ۉ   ۅ   ۅ  
ٻ  ٻ  پ  پ   ٻ    ٻ   ٱ   ې  ى  ى   
ٿ    ٿ   ٿ   ٺٿ   ٺ   ٺ   ٺ   ڀ   ڀ   ڀڀ    پ   پ  

ٹ  ٹ   ٹ  ٹ  ڤ  ڤچ.143

و�لأجنبية  �لمغربية  �لتاريخية  �لم�سادر  �أ�سارت  وقد 
�لتن�سر و�لرتد�د عن  �إلى وجود حالت من  �ل�سو�ء  على 
وبخا�سة  �لبرتغالي،  �لحتالل  �أثناء  بالمغرب  �لإ�سالم 
فقد  �لبرتغاليين؛  �سلطة  تحت  كانت  �لتي  �لمناطق  في 
�لمرتدين،144 كما  فتاوى حول  �لنو�زل  وردت في كتب 
بالمتن�سرين  �إ�ساد�ت  �لبرتغاليين  �لموؤرخين  وردت بكتب 
حتى  �لم�سيحي  بالدين  بت�سبثهم  وتنويه  �لم�سلمين،  من 

�لموت.145

للعمل  نتيجة  بالمغرب  �لردة  ظاهرة  تكن  لم  حقيقة 
�لتب�سيري، ولكنها كانت نتيجة لظروف قاهرة، وتعبيًر� عن 
�لأزمات �لحادة �لتي عانى منها �لمغاربة في تلك �لظروف 
�لحروب  وكثرة  �لم�سيحيين  �نت�سار  ب�سبب  �لع�سيبة؛ 
و�لأ�سر و�لمجاعات، فلم تكن ردة �لم�سلم وتن�سره كرًها 
مظهًر�  كانت  بل  بالم�سيحية،  �قتناًعا  ول  �لإ�سالم،  في 

ل�سعفه �أمام �لتحديات �لخطيرة �لتي و�جهته.146

�آيات  �ل�سعدية  بالعمائر  �لقر�آنية  �لن�سو�س  وتت�سمن 
ومكان -  زمان  كل  في   - و�لمرتدين  �لمنافقين  تف�سح 

ٺ    چٺ   ن�سه:  بما  �لجرم،  هذ�  عظم  وتك�سف 
ٺ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ        ڤ  
ڃڃ   ڃ   ڄ    ڄ   ڄ   ڄ   ڦ        ڦ   ڦ   ڤڦ   ڤ   ڤ  
ڃ  چ  چ  چ  چڇ  ڇ  ڇ  ڇ    ڍ  ڍ  ڌ  ڌ  
ڎ  ڎڈ  ڈ  ژ  ژ  ڑ    ڑ  ک  ک  ک  چ .147 

هذه  و�جهات  على  نق�ست  �أخرى  �آيات  وف�سلت 
�لعمائر عفو �هلل �سبحانه وتعالى ومغفرته للموؤمنين من عباده 

وما �أعده لهم من جنات ونعيم: چ ٱ  ٻ  ٻ  
ڀ   ڀ   ڀ   پ   پ    پ   پ   ٻ   ٻ  
ھ   چ  چ،148  ٿ   ٿ   ٿ    ٿ   ٺ   ٺ   ٺٺ   ڀ     
ڭ   ڭ    ڭ   ڭ   ۓ   ۓ   ے   ے  

ۋ   ٴۇۋ    ۈ   ۈ   ۆ   ۆ   ۇ   ۇ  

ۉ   چ  چ.149  ۅ  ۅ  ۉۉ  ې  ې   ې    ې  ى   

ٱ   ۉ     ې  ې  ې  ې    ى  ى  ائ  ائ   
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ڀ   پ    پ   پ   پ   ٻ   ٻٻ   ٻ  
ٺ    ٺ    ٺ    ٺ   ڀ   ڀ   ڀ  
 ،)6 )�سكل   150، چ  ٹ  ٿ   ٿ   ٿ   ٿ  

چٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ   پ  
ٿ   ٺٿ   ٺ   ٺ    ڀٺ   ڀ   ڀ   ڀ    پ   پ   پ  

ٿ  ٿ  ٹ  ٹچ 151 )�سكل 5(.

�لمنقو�سة  �لمختارة  �لقر�آنية  �لن�سو�س  وتو��سلت 
على �لعمائر �ل�سعدية؛ لتوعية �لنا�س و�لدعوة �إلى تعليمهم 
�أمور دينهم؛ ومن ثم مقاومة مظاهر �لتب�سير، فمن �لآيات 
بما  و�لذكر،  بال�سالة  �لم�ساجد  تعمير  ف�سل  �إلى  ي�سير  ما 

مئ  ىئ  يئ  جب  حب  خب   مب  ىب  يب  جت  حت     ن�سه:چ 
ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ      پ  پ   خت  مت    ىت  يت   
ٿ   ٿ   ٺ   ٺ   ٺ   ڀٺ   ڀ    ڀ      ڀ    پ  
ٿچ ،152 چ ڤ   ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڄ  ڄ  
چچ،153چڱ   چ         ڃ     ڃ   ڃ    ڄڃ   ڄ  
ں  ں  ڻ   ڻ        ڻ  ڻ  ۀ  ۀ  ہ  ہہ  
و�سجلت  ےچ.154  ھ   ھ   ھ   ھ         ہ  
�إلى ف�سل  ت�سير  �لعمائر،  �أخرى على و�جهات هذه  �آيات 

�لفقه في �لدين و�رتفاع منزلة �لعلماء، بما ن�سه: چۆئ  ۈئ  
ۈئ  ېئ  ېئ  ېئ   ىئ   ىئچىئ  .155

و�ل�سر�عات  و�أحد�ثها  �لحربية  �ل�سيا�سة  �إطار  وفي   
�لقوى  مع  �سو�ء  �ل�سعديين،  �لأ�سر�ف  ع�سر  �سهدها  �لتي 
في  و�لمتمثلة  �لمغربية  �لمدن  لبع�س  �لمحتلة  �لم�سيحية 
�لإ�سبان و�لبرتغال، �أو �لوطا�سيين �لمتم�سكين بحقهم في 
حكم �لبالد، و�لعثمانيين �لذين حاولو� مر�ًر� �سم �لمغرب 
�لأق�سى �إلى حوزتهم كما نجحو� من قبل في �سم جاريه 
�ل�سعدية  �لعمائر  على  نق�س  و�لأدنى،  �لأو�سط  �لمغربين 
�هلل،  �سبيل  في  �لجهاد  على  تح�س  �لتي  �لآيات  من  كثير 

ومقاتلة �لكفار و�لمنافقين، بما ن�سه: چ ڇ  ڍ    ڍ  
ڑ   ژژ   ڈ       ڎڈ    ڎ   ڌ   ڌ   
ڑچ،156 ومنها ما يب�سر بالن�سر ويقر �أنه من عند �هلل 

�سبحانه و�أن �لغلبة و�لتمكين في �لأر�س لعباده �ل�سالحين 
چۆئ     ۈئ  ۈئ  ېئ  ېئېئ  ىئ     ىئچ،157 چ ٱ      ٻ  ٻ  ٻ  
ڍ   ڍ      ڇ   ڇ   ڇ        ڇ   چ   چچ   ٻچ،158 
ڑ       ژ   ژ   ڈ   ڈ   ڎ   ڎ   ڌ   ڌ      

ڑ      کچ.159
�ألقاٌب  �ل�سعدية  �لعمائر  على  �سجلت  �لغر�س  ولنف�س 
بها  قام  و�أعماًل  تاريخية  �أحد�ًثا  تعك�س  ودينية  فخرية 
�أعد�ء  ومحاربة  بالجهاد  تتعلق  �ل�سعديون،  �ل�سالطين 
�لدين؛ كمحمد �ل�سيخ �لذي ُنعت في �لكتابات �لمنقو�سة 
�لأ�سنام  عبدة  ومذل  �لإ�سالم  بـ)نا�سر  قبره  �ساهد  على 
وو�سفته  و�لح�سام(،160  بال�سنان  �هلل  ذ�ت  في  �ل�سارب 
و��ستوى على جودي جهاده  �جتهاده  �سيف  )�أرهف  باأنه 
ف�سدع باأمر �هلل �لذي جعله لوقاية �لإ�سالم ع�ساًما ول�سمل 
�لغالب  �هلل  وعبد  وغز�(161،  فجاهد  نظاًما....  �لأمة 
�لذي لقب في �لكتابات �لمنقو�سة على مدفعه �لمحفوظ 
بمتحف �لأ�سلحة بفا�س، وعلى �ساهد قبره بـ)�لمجاهد في 
بـ)�لعناية  �لأخيرة،  �لكتابات  في  وو�سف  �هلل(،162  �سبيل 
بالغزو و�لجهاد تارة بالجو�ر �لمن�ساآت في �لبحر كالأعالم 
�أحمد  بن  زيد�ن  وُنعت  �لجياد(163،  بالمطهمات  وتارة 
تعلو  �لتي  �لتركيبة  على  �لمنقو�سة  �لكتابات  في  �لمن�سور 
قبره بـ)حامي حمى �لدين بكل ذ�بل وباتر(،164 وو�سفت 
قبرها،  تركيبة  على  �ل�سعديين  �ل�سالطين  �أمهات  �إحدى 
باأنها )�أم من غز� �لجيو�س بالعو�لي �ل�سمهرية(؛165 حيث 
كان �لجهاد وطرد �لمحتل �لبرتغالي و�لإ�سباني من �لثغور 
�لمغربية هي �لركيزة �لأ�سا�سية لقيام دولة �ل�سعديين، ولعل 
ت�سجيل هذه �لألقاب على عمائرهم يعد �إلى جانب كونه 
�إعالًنا عن قيامهم بو�جب �لجهاد، نوًعا من دعوة رعاياهم 

�إلى �لجهاد وطرد �أعد�ء �هلل من �لبالد.

 وو�سحت �آيات �أخرى �سجلت على �لعمائر �ل�سعدية 
ف�سل �أهل �لبيت �لنبوي �ل�سريف وتزكية �هلل لهم كما �سبقت 

ژ   ژ     ڈ   ڈ   ڎ       چ  ن�سه:  بما  �لإ�سارة، 
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ٹ    چٿ   کچ،166  ک    ک   ڑ   ڑ     
ٹ  ٹ  ٹ  ڤڤ  ڤ    ڤ  ڦچ،167 وهذه �لآيات 

من �ساأنها دعوة �لنا�س �آنذ�ك �إلى �لتم�سك بحكم �ل�سعديين 
�لبيت  �إلى  ينت�سبون  �أنهم  ل �سيما  �سفوفهم،  في  و�لجهاد 

�لنبوي �ل�سريف.

ب- محاربة البدع والخرافات

بعده -  وما   - �ل�سعدي  �لع�سر  في  �لزو�يا  �سربت 
لطبيعة  وذلك  �لمغربي،  �لمجتمع  �أعماق  في  بجذورها 
�لعالقة �لتي ربطت هذه �لزو�يا بالنا�س من حيث �رتباطها 
و�لنف�سية.  �لمادية  حاجاتهم  وتلبية  �لمعي�س،  بو�قعهم 
في  �ل�سوفية  بالز�وية  �لمغربي  �لإن�سان  لعالقة  و�لمتاأمل 
ذلك �لع�سر يالحظ عمق تاأ�سلها في حياته ب�سكل يتد�خل 
و�لو�قع  بالأ�سطورة،  و�لحقيقة  بالمادي  �لروحي  فيه 
و�لأ�سر�ر،  بالحكم  مفعم  مقد�س  مجال  في  بالخيال، 
للتبرك  مو�سمية  وغير  مو�سمية  زيار�ت  في  �لنا�س  يق�سده 
و�ل�ست�سفاء و�ل�ستف�سار عن �أمور دينية ودنيوية، �أو طلب 

�لتدخل لف�س نز�ع بين �لأفر�د و�لقبائل.168 

�قت�سادي  ��ستقالل  من  �لزو�يا  به  تميزت  لما  ونظًر� 
و�سيطرة بالغة على جماهير �ل�سعب �لمغربي، فقد برزت 
كموؤ�س�سة مز�حمة لل�سلطة ومناف�سة لها، وتزخر �لم�سادر 
بين  �لد�ئم  �ل�سر�ع  عن  �لإ�سار�ت  من  بكثير  �لتاريخية 
�لز�وية ت�سكل خطًر�  �أن  �لتي �عتبرت  �لمت�سوفة و�ل�سلطة 
على �لحكم، �إلى جانب �متناعهم عن �أد�ء �ل�سر�ئب، لذلك 
�سيوخ  �متحان  في  �ل�سعديين  �ل�سالطين  بع�س  يتردد  لم 
قامت  �لذين  وهم  زو�ياهم،  و�إخالء  وت�ستيتهم  �ل�سوفية، 
�لدولة على �أكتافهم،169 ل �سيما �أن بع�س مت�سوفة �لزو�يا 
�لنا�س،  بين  �لبدع  �لخر�فة ون�سر  عملو� على تعميق روح 
وتحولت  �آنذ�ك،  �لزو�يا  بع�س  �إلى  �لف�ساد  دب  �أن  بعد 
�أهد�ف  �إلى  و�لجهادية  و�لإ�سالحية  �لتربوية  �أهد�فها  عن 
و�لكر�مات  �لولية  �دعاء  في  �لمبالغة  و�أ�سبحت  مادية، 
فق�سد  و�لنهب،  �ل�ستغالل  و�سائل  من  و�سيلة  �لخر�فية 

�لنا�س �لزو�يا و�أ�سرحة �لأولياء لزيارتها، وخ�سوها بالهد�يا 
و�لنذور؛ رغبة في �سفاء �لأمر��س وق�ساء �لأغر��س، و�تقاًء 

لغ�سب �لولي و�سخطه حيًّا كان �أو ميًتا.170

فنجد �أن محمد �ل�سيخ و�بنه عبد �هلل �لغالب قد �سلكا 
�سبيل �ل�سدة �سد كثير من هوؤلء �ل�سوفية؛ فقد �أعدم محمد 
�أرباب  من  ع�سر  �أحد  )953هـ/1547م(  عام  �ل�سيخ 
�لزو�يا حتى ثار �سده كثيرون منهم، وفي �لعام �لتالي قمع 
ثورة قام بها �آيت مالو ب�سو�حي ز�وية تمكروت،171 كما 
قام �لمهدي عام )958هـ/1550م( باإخالء ز�وية �ل�سيخ 
عبد �هلل �لكو�س �لتي كان ي�ستقبل فيها �لأتباع و�لمريدين، 
وطرده من مر�ك�س وحدد �إقامته بفا�س حتى توفي بها عام 

)960هـ/1552م(.172

محمد  قبر  �ساهد  على  �لمنقو�سة  �لكتابات  وتعك�س 
و�لق�ساء  �لعقيدة  لت�سحيح  بها  قام  �لتي  �لأحد�ث  �ل�سيخ 
على �لمبتدعة و�لخارجين على قو�عد �لدين �لحنيف، بما 
ن�سه: )ف�سدع باأمر �هلل �لذي جعله لوقاية �لإ�سالم ع�ساًما 
مالًكا  �لدين  يوم  �إلى  �ل�سنة  ولحماية  نظاًما  �لأمة  ول�سمل 
في  �لزكية  �لنف�س  و�حت�سب  �لأهو�ل    و�سابر  وقو�ًما 
�لع�سال  �ل�سرك  د�ء  وح�سم  �ل�سالل  من  �لأر�س  تطهير 
�لدين  من  َمَرَق  من  �لحق  ب�سيف  و��ستاأ�سل  وغز�  فجاهد 
حتى  و�غتزى  �لبي�ساء  �لحنيفية  غير  �إلى  و�نتمى  و�نتزى 
�أز�ح عن �لدين �لعلة و�أعاد كمالها �لفائت على �لملة مالأ 
و�سهاًل  حزًنا  �لجور  �أدنا�س  من  وطهرها  عدًل  �لأر�س 
�لإ�سالم  �ل�سم�س و��ستقر  �لدنيا م�سير  �لهد�ية في  و�سارت 

على قو�عده �لخم�س(.173

و�لده؛  نهج  على  �سار  فقد  باهلل  �لغالب  �هلل  عبد  �أما   
محمد  �ل�سيخ  بقتل  )985هـ/1577م(  عام  في  �أمر  �إذ 
�لعامة،174  حوله  و�لتفت  �أتباعه  كثر  �أن  بعد  �لأندل�سي 
وت�سير �لكتابات �لمنقو�سة على �ساهد قبر عبد �هلل �لغالب 
ذكرت  حيث  �لمطهرة؛  �لنبوية  بال�سنة  تم�سكه  مدى  �إلى 
�لقدر  ليلة  و�سهود  و�لقيام  بال�سيام  �لتزود  )بعد  توفي:  �أنه 
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ت�سمنه  ما  �سماع  وباإثر  �لليالي و�لأيام  بين  �لمعلوم قدرها 
�أف�سل  عليه  �لأنام  خير  �أحاديث  من  �لبخاري  �سحيح 

�ل�سالة و�أزكى �ل�سالم(.175 

وفي مقابل ذلك �جتهد �لفقهاء و�أهل �ل�سنة في محاربة 
�لنا�س من خر�فاتهم  و�لطرقيين، وحذرو�  �لمت�سوفة  بدع 
�لهادفة �إلى �ل�ستغالل، كما ت�سدو� للفرق �ل�سالة و�لمرتدة 
�قتالع  �إلى  ودعو�  خطرها  �إلى  �لعامة  فنبهو�  �لدين،  عن 
كثيًر�  �أفردو�  وقد  �سفائه،  �إلى  بالدين  ليرجعو�  جذورها؛ 
وممار�سات  �سلوك  في  تطعن  �لتي  �لفقهية  �لموؤلفات  من 

�لمت�سوفة �آنذ�ك.176

�لعمائر  و�جهات  على  �لمنقو�سة  �لكتابات  وتاأتي 
هذه  �سالطين  بع�س  به  قام  �لذي  �لدور  لتكمل  �ل�سعدية 
ومفا�سد  �لبدع  محاربة  في  �ل�سنة  و�أهل  و�لفقهاء  �لدولة 
�ل�سوفية وخر�فاتهم؛ فنجد منها ما يلخ�س عقيدة �لإ�سالم 
�لقائمة على �لتوحيد و�إفر�د �هلل �سبحانه بالعبادة، ك�سورة 
�لأ�سا�سية  �لن�سو�س  من  وهما  �لكر�سي،  و�آية  �لإخال�س 
كما  �ل�سعدية  �لعمائر  و�جهات  على  بكثرة  نق�ست  �لتي 

�سبقت �لإ�سارة )لوحة 2، �سكل 9(.

 كما تعددت م�سامين �لأ�سعار �لمنقو�سة على و�جهات 
ا، و�إن كان جميعها قد �تفق على �لدعوة  هذه �لعمائر �أي�سً
�آنذ�ك،  �لم�سلمين  جمهور  لدى  �لعقيدة  ت�سحيح  �إلى 
ون�سحهم لاللتز�م بال�سريعة �لإ�سالمية �لمطهرة. فنجد �أن 
بها  ي  ُك�سِ �لتي  �لزليج  بالطات  على  نق�ست  �لتي  �لأبيات 
�لجزء �ل�سفلي لدعامات �لو�جهة �ل�سمالية ل�سحن مدر�سة 
�بن يو�سف بمر�ك�س، تدعو �إلى �لتو�سل �إلى �هلل وحده دون 

�سو�ه لق�ساء �لحاجات )�سكل10(، بما ن�سه:

“تو�صل اإلى الرحمن في ال�صر والجهر
تنل كل ما ترجو من الف�صل والخير”177

�لو�جهة نف�سها،  �لتي نق�ست على  ومن هذه �لأ�سعار 
ل  �لرزق  �سعة  وطلب  و�ل�سد�ئد  �ل�سر  ك�سف  �أن  يقر  ما 

يكون �إل من �هلل �سبحانه وتعالى )لوحة 1(، )�سكل 11(، 
ون�سها:

“يا من يرى ما في ال�صمير وي�صمع

اأنت المعد لكل ما يتوقع

يا من يرجى لل�صدائد كلها

يا من اإليه الم�صتكى والمفزع

يا من خزائن رزقه في قول كن
اأمنن فاإن الخير عندك اأجمع«178

�سيدها  �لتي  �لكتب  لخز�نة  �لخ�سبي  �لباب  وعلى 
على  �لقرويين،  جامع  قبلة  جد�ر  خلف  �لمن�سور  �أحمد 
على  بدورها  تقع  �لتي  �لمرينية  �لم�ساحف  خز�نة  ي�سار 
�لبردة  بيتان من ق�سيدة  نق�س  �لجامع،  ي�سار محر�ب هذ� 
�لكريم  �لر�سول  �تباع  على  يوؤكد�ن  للبو�سيري  �ل�سهيرة 

عليه �ل�سالم، و�لن�سو�ء تحت لو�ئه، بما ن�سه:

ومن تكن بر�صول اهلل ن�صرته

اإن تلقه الأُ�ْصُد في اأجامها تجم

من يعت�صم بك يا خير الورى �صرفا
فاهلل حافظه من كل منتقم179

رابًعا: الأحاديث النبوية
نبوية  �أحاديث  �ل�سعدية  �لكتابية  �لنقو�س  ت�سمنت 
�لدينية،  �لن�سو�س  وتنويع  بها  لال�ست�سهاد  وردت  �سريفة 
�أو بلفظ قريب، في حين ورد بع�سها  ورد بع�سها بلفظها 
�لآخر بمعناها؛ فمن �لنوع �لأول �لحديث �لذي ��ستهلت 
به �لكتابات �لمنقو�سة على �ساهد قبر للة م�سعودة و�لدة 
�ل�سريف،  �لبيت  �آل  ف�سل  يوؤكد  و�لذي  �لمن�سور،  �أحمد 
خال  ما  �لقيامة  يوم  منقطع  و�سبب  ن�سب  )كل  ن�سه:  بما 
ما خال  لأبيهم  فاإن ع�سبتهم  �أنثى  بني  ون�سبي وكل  �سببي 
هذ�  وفي  وع�سبتهم(.180  �أبوهم  �أنا  فاإني  فاطمة  ولد 
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�بن  رو�ه  �لذي  �لحديث  �إلى   - ذكره  �سبق  كما  �إ�سارة - 
ع�ساكر عن �بن عمر�ن عن �لر�سول ، قال: )كل ن�سب 

و�سهر منقطع يوم �لقيامة �إل ن�سبي و�سهري(.181

�أما �لنوع �لثاني فتمثله �لكتابات �لمنقو�سة على �لوجه 
عن  عبارة  وهي  باهلل،  �لغالب  �هلل  عبد  لتركيبة  �لجنوبي 
�أبيات من �ل�سعر من بحر �لطويل، �لبيت �لأخير منها يوؤكد 

ح�سن �لظن باهلل، ون�سه:

وقد جاء اأن اهلل قال تف�صاًل
اإلى ما يظن العبد بي �صي�صير182

�أحمد بن حنبل  �أخرجه  �إلى ما  �لناظم بهذ�  �أ�سار  وقد 
في م�سنده عن �لر�سول ، قال: قال �هلل تعالى: »�أنا عند 
فله«.183   � �سرًّ كان  و�إن  فله،  خيًر�  كان  �إن  بي  عبدي  ظن 
محمد  بن  �هلل  عبد  �لأمير  �سيدها  �لتي  �لغربية  �لقبة  وعلى 
�لماأمون ب�سحن جامع �لقرويين بفا�س )لوحة 23( - كما 
�سبقت �لإ�سارة - نق�ست عبارة ن�سها: )رحم �هلل عبًد� �سنع 
�سيًئا فاأتقنه(،184 وهي دعوة موجهة لإتقان �لعمل وتجويد 
�ل�سنعة، ولعل في هذ� �إ�سارة �إلى �لحديث �ل�سريف �لذي 
�لمو�سلي  يعلى  و�أبو  �لإيمان  �سعب  في  �لبيهقي  �أخرجه 
�إذ� عمل  )�إن �هلل يحب  قال:   ، �لر�سول  في م�سنده عن 

�أحدكم عماًل �أن يتقنه(.185 

 خام�ًصا: المواعظ 

و�جهات  على  �لم�سجلة  �لكتابية  �لنقو�س  في  ورد 
من  كثير  �لقبور  وتر�كيب  �سو�هد  وعلى  �ل�سعدية  �لعمائر 
�لمو�عظ، وهي ترد مقتب�سة من �آيات قر�آنية، مثل ما نق�س 
�لمهدي  محمد  بن  من�سور  علي  �أبي  �لأمير  تركيبة  على 

�ل�سيخ،186 بما ن�سه: چ ڇ  ڇ  ڇ  ڍ  ڍ  ڌ   ڌ  ڎ  ڎ  
ڈ  ڈچ،187 ونق�س على تركيبة فاطمة بنت �أبي بكر 
�بن محمد بن علي بن �سا�س )ت 1029هـ/1620م(،188 
ما ن�سه: چں  ں  ڻ  ڻچ؛189 كما �سيغت بع�س 

�لمو�عظ �سعًر�، في حين ورد بع�سها �لآخر نثًر�، ومنها ما 
رحمة  من  �لقنوط  وعدم  �لمعا�سي،  من  �لتوبة  �إلى  يدعو 
على  نق�ست  �لتي  كالكتابات  �سيء؛  كل  و�سعت  �لتي  �هلل 
بمر�ك�س،  يو�سف  �بن  مدر�سة  ل�سحن  �ل�سمالية  �لو�جهة 

ون�سها:

“حا�صا لجودك اأن تقنط عا�صًيا
الف�صل اأجزل والمواهب اأو�صع”190

على  نف�سه  �ل�سياق  في  �أخرى  �أ�سعار  و�سجلت 
زيد�ن  بن  �لملك  عبد  �ل�سلطان  قبر  تعلو  �لتي  �لتركيبة 
بحر  من  بيتين  عن  عبارة  وهي  )ت1039هـ/1631م(، 

�لب�سيط، ن�سهما:

“ل تقنطن فاإن اهلل منان

وعنده للورى عفو وغفران

اإن كان عندك اإهمال ومع�صية
فعند ربك اأف�صال واإحـ�صان«191

�لغرور  عدم  �إلى  �لعبد  يدعو  ما  �لأ�سعار  هذه  ومن 
على  تحث  كما  د�ئم،  غير  فالنعيم  �لدنيا،  �إلى  و�لركون 
ح�سن �لظن باهلل و�لثقة في عفوه ومغفرته، كالأبيات �لتي 
من بحر �لطويل، �لتي نق�ست على تركيبة عبد �هلل �لغالب 

باهلل، ون�سها على �لوجه �ل�سمالي:

اأيا زائري هب لي الدعاء ترحما

فاإني اإلى ف�صل الدعاء فقير

وقد كان اأمر الموؤمنين وملكهم

اإلى و�صيتي في البالد �صهير

فها اأن هذا »هكذا« �صرت ملقى بحفرة

ولم ُيْغن عني قائٌد ووزير 
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 ون�صها على الوجه الجنوبي

تزودت ح�صن الظن باهلل راحمي

وزادي بح�صن الظن فيه كثير

ومن كان مثلي عالًما بحنانه

فهو بنيل العفو منه جدير

وقد جاء اأن اهلل قال تف�صاًل
اإلى ما يظن العبد بي �صي�صير192

 كما نق�ست بكثرة على �لعمائر �ل�سعدية، وبخا�سة على 
و�جهات مقبرة �ل�سعديين بمر�ك�س،193 عبارة »ول غالب 
ولأول  �تخذه  �لذي  �ل�سيا�سي  �ل�سعار  تمثل  �لتي  �هلل«  �إل 
م�سكوكاتهم  على  بالأندل�س  غرناطة  ملوك  ن�سر  بنو  مرة 
كان  وربما  بغرناطة،  �لحمر�ء  ق�سر  وبخا�سة  وعمائرهم 
من�ساآتهم  وجدر�ن  م�سكوكاتهم  على  ت�سجيله  تكر�ر 
�لنبوءة  �سعور  يعك�س  �لتطبيقية  وتحفهم  ر�ياتهم  وكذلك 
يحمل  ثم  ومن  �لنهاية،  وقرب  �لماأ�ساة  بحدوث  و�لنذير 
في معناه �ل�ستنجاد و�للجوء و�لت�سرع �إلى �هلل لحمايتهم، 
فاإذ� كانت �لغلبة و�لن�سر حليًفا للن�سارى في �ستى �لمو�قع، 
من  و�لن�سر  وتعالى  �سبحانه  �هلل  هو  �لنهاية  في  فالغالب 
�ل�سعدية  �لعمائر  على  ت�سجيله  يعك�س  حين  في  عنده.194 
تاأثير مهاجري �لأندل�س �أو �لمور�سكيين - �لذين ��ستقرو� 
)897هـ/1452م( -  عام  غرناطة  �سقوط  بعد  بالمغرب 
�لر�سا  ا  �أي�سً يعك�س  كما  �ل�سعدي،  و�لفن  �لعمارة  على 
تعالى  �هلل  لق�ساء  �لمور�سكيين  و�لت�سليم من جانب هوؤلء 
وقدره، ف�ساًل عن تم�سكهم بتقاليدهم �لفنية، وربما يكون 
في  �لمهاجرين  هوؤلء  مع  �ل�سعديين  تعاطف  من  نوًعا 

موطنهم �لجديد.

و�جهات  على  �لمنقو�سة  �لكتابات  ت�سمنت  كما   
�بن  مدر�سة  ل�سحن  �ل�سمالية  كالو�جهة  �ل�سعدية  �لعمائر 
و�سقاية  وعلي  �لح�سن  �سقاية  من  كلٍّ  وو�جهة  يو�سف 

ا  �أ�سرب و�سوف بمر�ك�س، عبار�ت دينية جديدة تدعو �أي�سً
حال،  كل  على  وحمده  �هلل  بق�ساء  و�لت�سليم  �لر�سا  �إلى 
على  هلل  �لحمد  �لمقال  فيه  �سرف  ما  »�أح�سن  ن�سه:  بما 
قبر  �ساهد  على  نق�س  كما  4(؛   ،3 )�ل�سكالن  كل حال« 
�لت�سليم  �إلى  يدعو  ما  �لمن�سور  �أحمد  و�لدة  م�سعودة  للة 
بق�ساء �هلل و�أن �لأمر كله بيده �سبحانه، بما ن�سه: )ف�سبحان 
عليها وهو خير  �لأر�س ومن  و�رث  �لمبين  �لحق  �لملك 

�لو�رثين(.195

�صاد�ًصا: ال�صالة والثناء على النبي عليه ال�صالم
�لمنقو�سة  �لكتابات  �لتي وردت �سمن  �لن�سو�س  من 
على و�جهات �لعمائر �ل�سعدية وكذلك �سو�هد وتر�كيب 
�لقبور، �ل�سالة و�لثناء على �لر�سول عليه �ل�سالة و�ل�سالم، 
�لتي يالحظ �أن �ل�سيغ �لتي وردت بها تختلف عن مثيالتها 
�ل�سعدي،  �لع�سر  على  �ل�سابقة  �لعمائر  على  نق�ست  �لتي 
من   - �لآن  حتى   - و�سلنا  �لذي  �لوحيد  فالنموذج 
�لكريمة:  بالآية  فيها  ��ست�سهد  �لإدري�سية،196  �لكتابات 

چ   چ    ڃ   ڃڃ   ڃ   ڄ    ڄ   ڄ   چڄ  
چ  چ  ڇ  ڇ  چ.197 وفي �لكتابات �لم�سجلة 
�لنحو  على  �ل�سالة  �سيغة  تعددت  �لمر�بطية  �لعمائر  على 
�لتالي: )�سلى �هلل على ر�سول �هلل(، )�سلى �هلل على محمد 
ر�سوله �لكريم �أر�سله بالهدى ب�سيًر� ونذيًر� وعلى �آله �لطيبين 
و�سلم ت�سليًما(، )�سلى �هلل على محمد(،198 وجاءت �سيغة 
�ل�سالة في �لكتابات �لموحدية، بما ن�سه: )�سلى �هلل على 
�سيدنا محمد وعلى �آله و�سلم ت�سليما(،199 و�إلى جانب هذه 
�ل�سيغة �لأخيرة200 ت�سمنت �لنقو�س �لكتابية �لمرينية �سيًغا 

�أخرى لل�سالة، مثل: چ ڄ  ڄ  ڄ  ڄ   ڃ  ڃڃ  
ڃ  چ   چ  چ  چ  ڇ  ڇچ،201 )�سلى 
و�سلم  و�سحبه  �آله  وعلى  محمد  ومولنا  �سيدنا  على  �هلل 
محمد(،203  ومولنا  �سيدنا  على  �هلل  )�سلى  ت�سليًما(،202 

وغير ذلك باألفاظ قريبة من �ل�سيغ �ل�سابقة.
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�لمنقو�سة  �لكتابات  تك�سف  �ل�سعديين  ع�سر  وفي 
على و�جهات عمائرهم و�سو�هد وتر�كيب قبورهم، عن 
في  ذكرها  �ل�سابق  مثيالتها  عن  �ل�سالة  �سيغة  �ختالف 
�إلى حدٍّ كبير؛ فقد  �ل�سعدي  �لع�سر  �ل�سابقة على  �لفتر�ت 
يو�سف  �بن  ل�سحن مدر�سة  �ل�سرقية  �لو�جهة  نق�ست على 
ومولنا  ونبينا  �سيدنا  على  �هلل  ن�سه:)�سلى  بما  بمر�ك�س، 
محمد �لم�سطفى �لكريم وعلى �آله و�سحبه وبنيه و�آل بيته 
وعلى   ،)12 )لوحة  �لت�سليم(204  و�أزكى  �ل�سالة  �أف�سل 
�ل�سرقي لقبور  بالمبنى  �لم�ستطيلة  للقاعة  �لجد�ر �لجنوبي 
�ل�سعديين، �سجلت على هذ� �لنحو: )�سلى �هلل ومالئكته 
�لأمين  �لم�سطفى  �لنبي  ومولنا محمد  ونبينا  �سيدنا  على 
وعلى �آله و�أزو�جه وذريته �لطيبين �لطاهرين و�سلم ت�سليًما 
للة  قبر  �ساهد  على  ون�سها  �لدين(،205  يوم  �إلى  كثيًر� 
م�سعودة و�لدة �أحمد �لمن�سور: )�سلى �هلل �أوًل و�آخًر� على 
�سيدنا ومولنا محمد و�آله و�أزو�جه وذريته و�سلم ت�سليًما 
كثيًر� �إلى يوم �لدين(،206 ون�سها على تركيبة �لأمير �أبي علي 
من�سور بن محمد �ل�سيخ )ت 977هـ/1569م(، )�سلى 
�هلل على �سيدنا محمد و�آله خير �آل(.207 ويمكن تف�سير هذ� 
�لختالف بحر�س �ل�سعديين في كل منا�سبة وكل مو�سع 
فهم  بالنبي ؛  و�ت�سالهم  �ل�سريف،  ن�سبهم  تاأكيد  على 

. لأ�سر�ف من ذرية �لح�سن بن فاطمة بنت محمد�

و�جهات  على  �لمنقو�سة  �لكتابات  ت�سمنت  كما 
�لعمائر و�سو�هد وتر�كيب �لقبور �ل�سعدية، �ل�سالة و�لثناء 
على �لر�سول  في نهاية �لآيات �لقر�آنية، وذلك بعد عبارة 
�لأو�سط  �لمدخل  �أعلى  نق�س  ما  مثل  �لعظيم،  �هلل  �سدق 
بما  �ل�سعديين،  لقبور  �ل�سرقي  بالمبنى  �لم�ستطيلة  للقاعة 
�لكريم  �لم�سطفى  ر�سوله  وبلغ  �لعظيم  �هلل  )�سدق  ن�سه: 
�لجد�ر  وعلى  �لت�سليم(،208  و�أزكى  �ل�سالة  �أف�سل  عليه 
�لغربي  بالمبنى  عموًد�  ع�سر  �لثني  ذ�ت  للقاعة  �لغربي 
وبلغ  �لعظيم  �هلل  ن�سه:)�سدق  ما  ا،  �أي�سً �ل�سعديين  لقبور 
ونحن  و�سلم  عليه  �هلل  �سلى  �لكريم  �لم�سطفى  ر�سوله 

و�لدة  عِليَّة  تركيبة  وعلى  �ل�ساهدين(،209  من  ذلك  على 
�لقر�آنية:  �ل�سعدية، نق�س بعد �لآيات  �لدولة  �أحد �سالطين 
ذلك  على  ونحن  �لكريم  ر�سوله  وبلغ  �لعظيم  �هلل  )�سدق 

من �ل�ساهدين(.210 

�صابًعا: نقو�ش الأدعية
تعد �لأدعية من �لن�سو�س �لدينية �لتي وردت بالنقو�س 
و�سو�هد  �لعمائر  و�جهات  على  �لم�سجلة  �لكتابية 
�آيات  �إما مقتب�سة من  �ل�سعدية، وهي ترد  �لقبور  وتر�كيب 

ەئ   چ  ڭچ،211  ڭ   ڭ   مثل:چۓ   قر�آنية 
ىئ   ېئېئ   ېئ   ۈئ   ۈئ   ۆئ     ۆئ     ۇئ   ۇئ    وئ    وئ  
ىئ   ىئ  ی  ی    ی  ی  جئحئ  مئ  ىئ  يئ   جب  حبخب   مب  
ۆ   چ  ختچ،212  حت   جت   يب   ىب  
ې   ۉۉ   ۅ   ۅ   ۋ     ۋ   ٴۇ   ۈ   ۈ   ۆ  
وئ   ەئ   ەئ   ائ   ائ   ى     ى   ې   ې   ې  
ىئ   ىئ   ېئىئ   ېئ   ېئ   ۈئ    ۈئ   ۆئ   ۆئ    ۇئ   ۇئ   وئ  
ی  ی  چ؛213 و�إما ترد في �سيغ �أدعية ماأثورة، مثل ما 
نق�س على تيجان �لأعمدة �لرخامية ببيت �ل�سالة بمدر�سة 
باهلل:  �لغالب  �هلل  عبد  �سيدها  �لتي  بمر�ك�س  يو�سف  �بن 
)�لن�سر و�لتمكين و�لفتح �لمبين لمولنا �أمير �لموؤمنين �أبو� 
مولنا  �لموؤمنين  �أمير  مولنا  بن  �هلل  عبد  محمد  )هكذ�( 
�أيد  �ل�سريف �لح�سني  �ل�سيخ  �أبو� )هكذ�( عبد �هلل محمد 
عنزة  على  �لم�سجلة  �لكتابات  وفي  بمنه(،214  �أمره  �هلل 
ا، نق�س:  جامع �لمو��سين بمر�ك�س �لذي �سيده �لغالب �أي�سً
هذ�  قبر  �ساهد  على  نق�س  8(،215 كما  )�سكل  �هلل(  )�أيده 
�لخلف(  في  وبارك  �ل�سلف  �هلل  )رحم  ا:  �أي�سً �ل�سلطان 
يغلق  �لذي  �لخ�سبي  �لباب  على  ونق�س   216،)12 )�سكل 
بمر�ك�س:  �ل�سعديين  بقبور  �لمحر�ب  قاعة  مدخل  على 
)�لن�سر و�لتمكين و�لفتح �لمبين لمولنا �لإمام �أبي �لعبا�س 
�بن  �لموؤمنين  �أمير  �بن  �لموؤمنين  �أمير  �أحمد �لمن�سور باهلل 
�أمير �لموؤمنين �ل�سريف �لح�سني �أيده �هلل(،217 ونق�س على 
�ساهد قبر للة م�سعودة و�لدة �أحمد �لمن�سور: )قد�س �هلل 
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نف�سها وطيب باأنفا�س �لمغفرة و�لرجى رم�سها(،218 وكما 
)�للهم  زيد�ن:  بن  �لملك  عبد  �ل�سلطان  تركيبة  على  جاء 
قدرك )هكذ�( على كل �سيء �غفر له كل �سيء ول ت�ساأله 
�لتركيبة نف�سها:  �لعالمين( ، ونق�س على  عن �سيء يا رب 
)�أ�سكنهم �هلل د�ر �ل�سالم مع �لذين �أنعم �هلل عليهم من �لنبيين 
و�ل�سديقين و�ل�سهد�ء و�ل�سالحين(،219 وجاء على تركيبة 
مريم بنت �ل�سلطان محمد �ل�سيخ �لأ�سغر بن زيد�ن: )تغمد 
�هلل �لجميع برحمته(، كما وردت بع�س �لأدعية في �سيغة 
نق�ست  �لتي  �لب�سيط،  بحر  من  �لتي  �لأبيات  مثل  �أ�سعار، 

على �لوجه �لجنوبي لتركيبة محمد �لمهدي �ل�سيخ: 

يا رحمة اهلل عاطيه �صالف ر�صى
تدور منها عليه الدهر كا�صات220

�لمدخل  لفتحة  �لمتوج  �لخ�سبي  �لعتب  على  وجاء 
�لرئي�س لمدر�سة �بن يو�سف بمر�ك�س �لتي �سيدها عبد �هلل 
�لغالب، �أبيات �سعرية من بحر �لب�سيط )لوحة 19(، ن�سها:

اأقامني للعلوم وال�صالة اأمير

الموؤمنين و�صبط خاتم الر�صـل

اأ�صمى الخالئق عبد اهلل فادع له
يا داخلي ببلوغ منتهى الأمــل221

 وعلى تركيبة عبد �هلل �لغالب حث �لناظم ز�ئر �ل�سريح 
من  �سعرية  باأبيات  وذلك  �ساحبه،  على  و�لترحم  بالدعاء 

بحر �لطويل، بما ن�سه:

اأيا زائري هب لي من الدعاء ترحًما
فاإني اإلى ف�صل الدعاء فقيــر222

 وعلى �لوجه �ل�سمالي لتركيبة �أحمد �لمن�سور نق�ست 
�أبيات من �ل�سعر من بحر �لرجز، ن�سها:

يا رحمة اهلل اأ�صرعي

بكل نعمى ت�صتمر

وباكر الرم�س بما

ء من ر�صاه منهمر

وطيبي ثراه من
ند كذكره العطر223

ونق�س على تركيبة عِليَّة و�لدة �أحد �ل�سالطين �ل�سعديين 
�أبيات من �ل�سعر من بحر مجزوء �لرمل، ن�سها:

رحمة الرحمن �صحي

ب�صريح لعليه

وانع�صيها ب�صذاك

في بكور وع�صيه

وانزليها بدراك )هكذا(
وامنحي كل عطيه224

وجاء على تركيبة فاطمة �لزهر�ء بنت �ل�سلطان محمد 
�ل�سيخ �لثالث بن زيد�ن �أبيات من �ل�سعر من بحر �لرجز، 

بما ن�سه:

ـًا يا رحمة الرحمن �صحي دائم
على �صريح من مغاني القــد�س225

ثامًنا: نقو�ش الأذكار والت�صابيح

 يالحظ على هذه �لعبار�ت �لتي نق�ست على �لعمائر 
باأحد�ث  مرتبًطا  مدرو�ًسا،  �ختياًر�  �ختيرت  �أنها  �ل�سعدية 
�لع�سر؛ حيث �ن�سبت على تاأكيد عقيدة �لتوحيد �لإ�سالمية 
هو  بما  عليه  و�لثناء  و�ل�سكر  بالعبادة  �سبحانه  �هلل  و�إفر�د 
�أهله، وتعظيم قدر ر�سوله محمد ، و�ل�سبر و�لر�سا بما 

قدره �هلل.

 ومن هذه �لعبار�ت »�لعز هلل« وهي عبارة ت�سير �إلى �أن 
�لقوة و�لغلبة هلل �سبحانه وتعالى، و»�لحمد هلل« وتت�سمن 
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�هلل،  على  �لجميل  و�لثناء  �لحمد  معاني  كلَّ  �لعبارة  هذه 
وعبارة »ل �إله �إل �هلل« �لتي ت�سير �إلى وحد�نية �هلل �سبحانه، 
و»�لملك هلل« )�سكل7( وهي عبارة ت�سير �إلى �أن �لملك هلل 
يت�سرف فيه كيف ي�ساء يوؤتيه من ي�ساء وينزعه ممن ي�ساء، 
�هلل  �سكر  �سرورة  على  تح�س  �لتي  هلل«  »�ل�سكر  وعبارة 
هلل«  و»�لبقاء  �لحمد،  �لم�ستحق  �سبحانه  فهو  نعمه  على 
�لخلود و�لدو�م هلل �سبحانه ، و�لزو�ل  �أن  وهي عبارة تقر 

و�لفناء ل�سائر مخلوقاته.

 وعبارة »�سبحان �هلل �لملك �لحق �لمبين« وهي ذ�ت 
�أن  تقر  ثم  �سبحانه  �هلل  بتنزيه  تبد�أ  �إذ  كبير؛  �أخالقي  معنى 
وحده  هلل  �لأمور  جميع  في  و�ل�سلطان  و�لتدبير  �لقوة 
�لعظيم«  �هلل  �ساء  ما  باهلل  �إل  قوة  و»ل  وتعالى،  �سبحانه 
�سبحانه  �هلل  من  و�لتاأييد  �لقوة  �أن  �لعبارة  هذه  وتو�سح 

وتعالى وحده عظمت قدرته.

تا�صًعا: األقاب ال�صالطين ال�صعديين
�ل�سعدية  �لعمائر  على  �لمنقو�سة  �لكتابات  �سجلت   
بها  قام  و�أعماًل  تاريخيًة  �أحد�ًثا  تعك�س  فخريًة  �ألقاًبا 
�ل�سيخ  �لمهدي  محمد  ُنعت  فقد  �ل�سعديون،  �ل�سالطين 
بـ» نا�سر �لإ�سالم«، و»مذل عبدة �لأ�سنام«، و»�ل�سارب 
�هلل  عبد  �بنه  ولقب  و�لح�سام«،226  بال�سنان  �هلل  ذ�ت  في 
�سبيل رب  في  و»�لمجاهد  �لدين«،  بـ»نا�سر  باهلل  �لغالب 
وبـ»�ساحب...  و�ل�سر�ب«،  �لهياج  و»ليث  �لعالمين«، 
كان  حيث  12(؛  )�سكل  و�لجهاد«227  بالغزو  �لعناية 
�لثغور  من  و�لإ�سباني  �لبرتغالي  �لمحتل  وطرد  �لجهاد 
�سبقت  كما  دولتهم  لقيام  �لأ�سا�سية  �لركيزة  هو  �لمغربية 

�لإ�سارة. 

�لألقاب  من  كثير  �ل�سعدية  �لعمائر  على  �سجل  كما   
بها  يتمتع  كان  �لتي  �لأخالقية  �ل�سمات  عن  تك�سف  �لتي 
وعدل  �هلل  من  وخ�سية  تدين  من  �ل�سعديون،  �ل�سالطين 
�لمخطئين  عن  وتجاوز  و�سفح  و�سخاء  و�سجاعة  وعلم 

ا -  �أي�سً  - دعوة  وهي  �لكريمة،  �لخالل  من  ذلك  وغير 
فقد لقب  �لحميدة،  �لأخالق  بهذه  بالتحلي  �إلى رعاياهم 
ونعت  �لأنام«،228  بـ»كهف  �ل�سيخ  �لمهدي  محمد 
عبد �هلل �لغالب بـ»�إمام �ل�سجادة و�لمحر�ب«، و»�ساحب 
و»�لوفر  �لم�سروح«،  و»�ل�سدر  و�لأور�د«  �ل�سدقات 
�لهنات«،  و»�لإغ�ساء عن  و�لأناة«  و»�لثبات  �لممنوح«، 
�لأر�مل  و»مالذ  و»�لعالمة«،  �لجناة«،  عن  و»�ل�سفح 
و�ليتامى«، ف�ساًل عن �لألقاب �لتي ت�سير �إلى �هتمام بع�س 
هوؤلء �ل�سالطين بالبناء و�لتعمير، فقد لقب عبد �هلل �لغالب 
�لعز�ئم  و»ذي  و�لمد�ر�س«،  �لم�ساجد  بـ»باني  ا  �أي�سً
للة  ونعتت  )�سكل12(،  �لباقية«229  و�لآثار  �لما�سية 
�أحمد  �بنه  و�أم  �لمهدي  محمد  �ل�سلطان  زوجة  م�سعودة 
منها  �لتي  �لآثار  بح�سن  �هلل  �إلى  »�لمتقربة  باأنها  �لمن�سور 

�لج�سر�ن و�لم�سجد �لجامع«230.

�لأخالقية  �ل�سمات  عن  تك�سف  �لتي  �لألقاب  ومن   
ا  �أي�سً ذكرها  �ل�سابق  م�سعودة  للة  بها  تتمتع  كانت  �لتي 
و»�ل�سالحة«،  و»�لنا�سكة«،  و»�لقانتة«،  »�لطاهرة«، 
و»�لأو�بة«،  و»�لعابدة«،  و»�لقو�مة«،  و»�ل�سو�مة«، 
و»�أم �لح�سنات«، و»كا�سفة �لكرب �لمزمنات«، و»ثمال 
�لبنات  و»كافلة  و�لأيامى«،  �لأر�مل  و»مالذ  �ليتامى«، 

و�لبنين«.231

�نتماء  توؤكد  �ألقاًبا  �لكتابات  هذه  ت�سمنت  كما   
مثل:  �ل�سريف  �لنبوي  �لن�سب  �إلى  �ل�سعديين  �ل�سالطين 
و»�بن  �لح�سني«،  و»�ل�سريف  �لر�سل«،  خاتم  »�سبط 

�ل�سرف �لفاطمي«، وغيرها كما �سبقت �لإ�سارة.

عا�صًرا: نقو�ش الو�صف والمدح والفخر
جانًبا  و�لفخر  و�لمدح  �لو�سف  مو�سوع  �سكل   
�لعمائر  و�جهات  على  �لمنقو�سة  �لكتابات  في  ا  مهمًّ
ت�سف  �أ�سعار  �سيغة  في   – غالًبا   – ترد  وهي  �ل�سعدية، 
�لمن�ساأة وتمدحها، ثم ياأتي بعد ذلك �لفخر على غيرها من 
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�لمن�ساآت. ولأن عظمة هذه �لمن�ساآت من عظمة من�سئيها؛ 
ت�سمنت هذه �لأ�سعار مدًحا لل�سالطين �لذين �سيدو� هذه 
�ل�سالطين  هوؤلء  و�سف  م�سمونه  في  يحمل  �لمن�ساآت، 
ب�سفات �لقوة و�لن�سر و�لتدين و�لعدل و�لكرم؛ لتظل هذه 
بو�سفها  �ل�سالطين  هوؤلء  مناقب  على  �ساهًد�  �لكتابات 
لي�ست  فهي  للعيان،  ماثلة  ت�ستمر  �إخبارية  �إعالمية  و�سيلة 
يعتريها  �لأور�ق  لتظل حبي�سة  �أو  لمنا�سبة عابرة  مو�سوعة 

غبار �لزمن وربما ل تخرج �إلى �لنور.232

 و�لو�قع �أن هذه �لظاهرة لم تكن وليدة �لع�سر �ل�سعدي، 
�إذ  بغرناطة؛  �لأحمر  بني  ع�سر  في  قبل  من  �زدهرت  فقد 
نق�س عدد من ق�سائد �بن �لجياب )ت 749هـ/1348م( 
على جدر�ن ق�سر جنة �لعريف، كما نق�س كثير من ق�سائد 
زمرك  �بن  وتلميذه  �لخطيب )ت 776هـ/1376م(  �بن 
)ت 797هـ/1394م( على و�جهات ق�سر �لحمر�ء، وقد 
�حتل غر�سا �لو�سف و�لمدح �لن�سيب �لأكبر بين م�سامين 

هذه �لنقو�س.233

�لظاهرة - في  �زدهرت هذه  �لأق�سى  �لمغرب   وفي 
ظل �لنماذج �لباقية - في �لع�سر �لمريني، وربما كان ذلك 
�لمتاأخر( على  �لغرناطي )�لأندل�سي  �لفن  من مظاهر غلبة 
�لر�بع  �لهجري/  �لثامن  �لقرن  )�أو�ئل  منذ  �لمريني  �لفن 
�لتي  �لوطيدة  للعالقات  �نعكا�ًسا  �لميالدي(؛ وذلك  ع�سر 
كانت تربط �لمرينيين ببني �لأحمر في غرناطة، ف�ساًل عن 
�إثر  في  �لمريني  �لمغرب  �إلى  �لأندل�سيين  هجر�ت  تدفق 
ت�ساقط �لمدن �لأندل�سية، نتيجة للتعاظم �لم�ستمر للقو�ت 
�لم�سيحية، وتر�جع �لقو�ت �لأندل�سية �أمامها ولم يتبق في 
�لأخرى بدورها عام  �لتي �سقطت هي  �إل غرناطة  �لنهاية 

)897هـ/1453م(.234

�لمرينية وعلى  �لمد�ر�س  و�جهات  على  نق�ست  فقد   
�لعطارين  كمدر�سة  �لرخامية،  �أعمدتها  بع�س  تيجان 
�لمعروفة  بمكنا�س  �لجديدة  و�لمدر�سة  �لقديمة،  بفا�س 
و�لمدر�سة  ب�سال،  �لح�سن  �أبي  ومدر�سة  بالبوعنانية،  خطاأً 

ا  �لبوعنانية بفا�س �لقديمة، �أبيات من �ل�سعر تركزت - �أي�سً
غر�سي  على   - بغرناطة  �لحمر�ء  بق�سور  �لحال  هو  كما 
ويبدو  ومن�سئيها.235  �لمد�ر�س  لهذه  و�لمدح  �لو�سف 
بين م�سامين  �لو�سف و�لمدح  �أن ظهور غر�سي  و��سًحا 
بالمغرب  �لعمائر  و�جهات  على  �لمنقو�سة  �لكتابات 
�لأ�سعار  ��ستخدمت  �أن  بعد  �لظهور  في  بد�أ  و�لأندل�س، 
في تزيين و�جهات هذه �لعمائر، �لتي يرجع �أول نماذجها 
يعثر  لم  �إذ  �لمريني؛  �لع�سر  �إلى  �لأق�سى  بالمغرب  �لقائمة 
من  �لعمائر  على  منقو�سة  لأ�سعار  نماذج  على  �لآن  حتى 
�سو�هد  توجد  حين  في  و�لموحدين،  �لمر�بطين  ع�سري 
�لعا�سر  �لهجري/  )�لر�بع  �لقرن  �إلى  بالأندل�س ترجع  منها 

�لميالدي(.236 

 وعلى �أية حال، فقد �ساع نق�س �لأ�سعار على �لعمائر 
�أن  �لبديع  لق�سر  قدر  ولو  و�لمدنية،  منها  �لدينية  �ل�سعدية 
لنا  – لقدم  �لإ�سارة  �سبقت  – كما  �إلينا بحالة جيدة  ي�سل 
كثيًر� من �لأ�سعار �لمتنوعة في م�سامينها و�لتي نظمها كبار 
�لتي دونها  �لنماذج  �ل�سعدي، وتبقى  �سعر�ء و�أدباء �لع�سر 
كلٌّ من �لف�ستالي و�لمقري و�لإفر�ني في موؤلفاتهم �لدليل 
�بن  مدر�سة  تحتفظ  ذلك  ورغم  ذلك.237  على  �لوحيد 
وكل  نف�سها  بالمدينة  �ل�سعديين  ومقبرة  بمر�ك�س  يو�سف 
من �لقبتين �ل�سرقية و�لغربية ب�سحن جامع �لقرويين بنماذج 
و�ل�سرقي  �لغربي  �لعقدين  فعلى  �لأ�سعار؛  هذه  من  جيدة 
بمدر�سة  �لمعروفة  �لغالبية  �لمدر�سة  يربط  �لذي  لل�ساباط 
�بن يو�سف بجامع �بن يو�سف �لمقابل لها، نق�ست �أبيات 
ن�سها   ،)18 )لوحة  �لزليج  من  تربيعات  على  �ل�سعر  من 

على �لعقد �لغربي:

تبارك اهلل هذا منـزل �صبقــت

له الكرامـة قبل الكـون في الأزل

بنى في اأ�صعد وقت وانتما ح�صـن

فالحمـد هلل حمـًدا غير منف�صــل
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ون�سها على �لعقد �ل�سرقي:

�َصَمْوُت بح�صنـي في �صمـاء �صنـاء

ـًا �صيـدت بفنــاء وُفْقـُت قباب

بهند�صة اأمـال حكيم ر�صومهـا

�صطوًرا ترى للرامقيـن ثنـاء

فحزت من الو�صي المنوط بزخرفي

معـان تكـل الناظريـــن اإزاء

حويت من الح�صن الم�صوغ لزينتي
�صواًرا و�صمطـي حليتــي ورداء238

 ويحمل �ل�سقف �لخ�سبي لدهليز هذه �لمدر�سة ثمانية 
عقود خ�سبية مطنفة، نق�س على �لعتب �لأخير من �لطرف 

�ل�سمالي �لغربي بيت من �ل�سعر، ن�سه:

َمتِّع جفونك في الح�صن البديع تـرا
ـًا يزيل البث والفكرا239 ا عجيب �صـرًّ

نق�ست  ا  �أي�سً �لمدر�سة  لهذه  �لغربية  �لو�جهة  وعلى 
�أبيات من �ل�سعر على بالطات من �لزليج، ن�سها:

األ هكذا يبني المدار�س من بنى
ومن يتعالى في الثواب وفي الثناء

لقد ظهرت للطاهر الملك همة
بها اليوم في الدارين قد بلغ المنا

تجمع فيها من كل ح�صن يعرف
فراقت قلوب الأنام واأعينا

ل باأ�س بالغالي اإذا قيل ح�صن
لي�س لما قرت به العين ثمن

لقد بنيت بال�صرور من بعد ما كان
الزمان ................240

بالو�جهة  �لمطنفة  �لخ�سبية  �لأعتاب  على  نق�س  كما 
ا �أبيات من �ل�سعر، تبد�أ  �لجنوبية ل�سحن هذه �لمدر�سة �أي�سً

من �لطرف �لغربي لهذه �لو�جهة )لوحة12(، بما ن�سه:

متى تلج بي َفُجْل بالطرف وان�صرف

نحو القباب تحط بال�صر من عمل

بدر و�صم�س لعال .....

زخرفني فخر ال�صالطين و�صبط خاتم الر�صل

فقت قباب اإزائي مذ بدا �صرفي

وَجلَّ قدري ونوري لح للقبل

اإذا دنت للغروب ال�صم�س اأ�صرق بي

نور العلوم وبان الفجر من قبلي

بمن بدت لعباد اهلل دولته
اأ�صراره في دهور الغيب لم تنل241

وعلى �لو�جهات �لثالث للقبة �ل�سرقية ب�سحن جامع 
كما   - نق�ست  �لمن�سور،  �أحمد  �سيدها  �لتي  �لقرويين 
�لو�جهة  على  ن�سها  �ل�سعر،  من  �أبيات   - �لإ�سارة  �سبقت 

�لجنوبية:

ُح�صن �صنا منظري ي�صتوقف النظرا

ز الطررا وفائق ال�صنع مني طرَّ

حباب ماء من الدر النثير غدا

�صوب وردي من ذوب اللجين جرى

 ون�سها على �لو�جهة �ل�سرقية: 

انظر اإلى �صنعي البديع الرائق

متاأماًل في منظري الفائق

وار�صف حباب زللي الفائق

كالدر اإذ يبدو .............
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 ل ينثني را�صف ثغري من ظمــــــاأ

اإل ويحمد مني الورد وال�صدرا

من اأَمَّ قربي بفر�س اأو بنافلة
يجد معيني معيًنا للطهور �صرا242

ون�سها على �لو�جهة �ل�سمالية:

ابن نبي الهدى المن�صور اأبدعني

من في�س نعماه ما بين الورى انت�صرا

ِفعال بره ل يح�صى تعددها
خبر اآثاره ي�صدق الخبرا243

�أبيات من �ل�سعر على �لو�جهات �لثالث  كما نق�ست 
ا، �لتي  �لخارجية للقبة �لغربية ب�سحن جامع �لقرويين �أي�سً
�سيدها - كما �سبقت �لإ�سارة - �لأمير عبد �هلل بن محمد 
�لو�جهة  على  ن�سها  �لمن�سور،  �أحمد  بن  �لماأمون  �ل�سيخ 

�ل�سمالية:

بدائعي ن�صخت لما تلت �صورا

من الجمال الذي اأبدا بها �صورا

اآيات تلك التي قالت م�صرحة

ح�صن �صنا منظري ي�صتوقف النظرا

 ون�سها على �لو�جهة �لغربية:

فحقها اأن تحط الراأ�س �صاغرة

والكوثر العذب من ماء المعين جرى

ولي فخار عليها بانت�صابي اإلى

عبد الإله الذي كل الورى برا

ون�سها على �لو�جهة �لجنوبية:

ابن الإمام الر�صى الماأمون من عظمت

و�صادت بالعال م�صرا

في عام )زهو( بعيد الألف به قري�س
لهجرة من دنا من ربه و�صرى244

وبد�ئر هذه �لقبة من �لد�خل نق�ست هذه �لأبيات:

يا واقًفا �صره �صنعي وت�صويري

ح�صن �صناي بديع غير منكور

يا من تر�صف عذب الماء من ظماأ

عليك اأق�صمت بالأحزاب والنور

تدعو بن�صر لمن لحت محا�صنه

على الدنا كهالل فوق ديجور

خليفة اهلل من في النبوءة قد

علت به همة بالن�صر مغمور

هو الإمام الذي حاز منزلة

عند الإله بدار الخلد والحور

اأبو محمد عبد اهلل اأف�صل من

حاله ربي ب�صجف الح�صن والنور

من ل يزال وعين اهلل تكلوؤه

من �صر ما يتقى وكل محذور

فاأخل�س له دعوة تمحو اإ�صاءته
بجاه اأم القرى والبيت والطور245

�لعمائر  على  �لمنقو�سة  �لكتابات  تك�سف  هكذ�، 
�آيات قر�آنية و�أحاديث نبوية �سريفة وعبار�ت  �ل�سعدية من 
دعائية ودينية و�أ�سعار، �أنها كانت ت�سير جنًبا �إلى جنب مع 
�لفتاوى و�لموؤلفات �لفقهية في �لت�سدي لعالج �أهم �لق�سايا 
�ل�سعدي،  �لع�سر  في  �لأحد�ث  على  ت�سيطر  كانت  �لتي 
وهي: �لجهاد �سد �لمحتل ومقاومة مظاهر �لتب�سير و�لردة 
عن �لإ�سالم �لتي �ساحبت �لحتالل �لبرتغالي لبع�س �لمدن 
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�لمغربية، �إلى جانب �لإ�سالح �لجتماعي ومحاربة �لبدع 
روج  �لتي  و�ل�سعوذة  �لمطهرة  �ل�سريعة  عن  و�لنحر�ف 
هذه  �أن  �إلى  ي�سير  مما  �آنذ�ك؛  �لزو�يا  مت�سوفة  بع�س  لها 
�لع�سر؛ ومن ثم  �أحد�ث  �لكتابات لم تكن في معزل عن 
تظهر �أهميتها كم�سدر مهم من �لم�سادر �لتي تك�سف عن 
�لع�سر  في  و�لثقافية  و�لجتماعية  �ل�سيا�سية  �لحياة  مظاهر 
قيمة  لها  معطيات  يحمل  محتو�ها  �أن  ل�سيما  �ل�سعدي، 

�إخبارية و�إعالمية.

تدين  عن  �لكتابات  هذه  م�سامين  تك�سف  كذلك 
�لمحتل  وجهاد  عقيدتهم،  و�سحة  �ل�سعديين  �لأ�سر�ف 
محاربة  على  وحر�سهم  و�لكلمة،  بال�سالح  �لم�سيحي 
�لإ�سالمية  �لعقيدة  ون�سر  �لدين،  عن  و�لنحر�ف  �لبدع 
تعاليم  وتو�سيح  �لمحمدية،  �لر�سالة  وفق  �ل�سحيحة 
�لطرق  ب�ستى  و�إر�سادهم  ون�سحهم  لرعاياهم،  �لإ�سالم 

و�لو�سائل �لمتاحة �آنذ�ك.

�لمختارة  �لن�سو�س  هذه  نق�ست  �لمنطلق  هذ�  ومن 
وبخا�سة  عمائرهم،  و�جهات  على  و��سحة  �أماكن  في 

و�ل�سقايات،  و�لزو�يا  و�لمد�ر�س  �لجامعة  �لم�ساجد 
ز�د  �لم�سلمين، كما  لجميع  �لرتفاق  من�ساآت عامة  وهي 
قر�ءتها  لت�سهيل  �لكتابات؛  هذه  عر�س  بح�سن  �لهتمام 
�ت�سال  و�سيلة  بو�سفها  منها،  مرجوة  فائدة  �أكبر  وتحقيق 

مهمة بالجمهور في ذلك �لوقت.

�لمنقو�سة  �لكتابات  توظيف  �أن  �إلى  �لإ�سارة  وتبقى   
�لع�سر  في  �إعالمية  �إخبارية  كو�سيلة  �لإ�سالمية  �لآثار  على 
جهة،  من  �لكتابات  هذه  �أهمية  عن  يك�سف  �ل�سعدي، 
وعن تنوع �أ�ساليب �لت�سال بالجمهور في وقت كانت فيه 
و�سائل �لإعالم قليلة ومحدودة من جهة �أخرى؛ �إذ كانت 
�لخطابة و�لدرو�س  �لإ�سارة - على  تقت�سر - كما �سبقت 
�لعلمية في �لم�ساجد و�لمد�ر�س، و�لموؤلفات �لعلمية �لتي 
لم تكن منت�سرة بالقدر �لكافي لقلة عدد ن�سخها و�رتفاع 
تكلفتها �آنذ�ك، و�لتي ربما تظل حبي�سة �لمكتبات �لعامة �أو 

�لخا�سة ول ير�ها ول يطلع عليها �لجمهور.
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 )�سكل 1( �سكل تو�سيحي للكتابات المنفذة بالخط الثلث بمدر�سة ابن
يو�سف بمراك�ص، عن محمد خ�سيف، مدر�سة ابن يو�سف ، �ص 54.

 )�سكل 2( �سكل تو�سيحي للكتابات المنفذة بالخط الثلث بمدر�سة ابن
يو�سف بمراك�ص، عن محمد خ�سيف، مدر�سة ابن يو�سف، �ص55.

ب�سقاية الثلث  بالخط  المنفذة  للكتابات  تو�سيحي  �سكل   )3  )�سكل 
)الح�سن وعلي( بمراك�ص، عن مفت�سية المباني التاريخية بمراك�ص.

ب�سقاية الثلث  بالخط  المنفذة  للكتابات  تو�سيحي  �سكل   )4  )�سكل 
)ا�سرب و�سوف( بمراك�ص، عن مفت�سية المباني التاريخية بمراك�ص.

بمقبرة الثلث  بالخط  المنفذة  للكتابات  تو�سيحي  �سكل   )5  )�سكل 
ال�سعديين بمراك�ص، عن

G. Rousseau, Le Mausolée des princes sa’diens, pl 
LXXXLX.

بمقبرة الثلث  بالخط  المنفذة  للكتابات  تو�سيحي  �سكل   )6  )�سكل 
ال�سعديين بمراك�ص، عن

G. Rousseau, Le Mausolée des princes sa’diens, pl LXIII.
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 )�سكل 7( �سكل تو�سيحي للكتابات المنفذة بالخط الكوفي الم�سفر بمدر�سة
ابن يو�سف بمراك�ص، عن محمد خ�سيف، مدر�سة ابن يو�سف، �ص55.

 )�سكل 10( �سكل تو�سيحي للكتابات المنفذة على الزليج بمدر�سة ابن يو�سف
بمراك�ص، عمل الباحث.

 )�سكل 11( �سكل تو�سيحي للكتابات المنفذة على الزليج بمدر�سة ابن يو�سف
بمراك�ص، عمل الباحث.

 )�سكل 12( �سكل تو�سيحي للكتابات المنفذة على �ساهد قبر عبد اهلل الغالب
 باهلل بقبور ال�سعديين بمراك�ص، عن

G. Rousseau, Le Mausolée des princes sa’diens, pl 
LXXXII. 

 )�سكل 8( �سكل تو�سيحي للكتابات المنفذة على عنزة جامع الموا�سين بمراك�ص،
عمل الباحث.

 )�سكل 9( �سكل تو�سيحي للكتابات المنفذة بالخط الثلث بمقبرة ال�سعديين
بمراك�ص، عن

G. Rousseau, Le Mausolée des princes sa’diens, pl LXIV.
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 )لوحة 3( الكتابات المنفذة بالخط الثلث على الزليج والج�ص بمدر�سة
ابن يو�سف بمراك�ص، ت�سوير الباحث.

 )لوحة 4( الكتابات المنفذة بالخط الكوفي على الخ�سب بجامع الموا�سين
بمراك�ص، ت�سوير الباحث.

ابن بمدر�سة  الخ�سب  على  الكوفي  بالخط  المنفذة  الكتابات   )5  )لوحة 
يو�سف بمراك�ص، ت�سوير الباحث.

ت�سوير فا�ص،  بمدينة  القرويين  جامع  ب�سحن  ال�سرقية  القبة   )1  )لوحة 
الباحث .

 )لوحة 2( الكتابات المنفذة بالخط الثلث على الزليج بمدر�سة ابن يو�سف
بمراك�ص، ت�سوير الباحث.
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 )لوحة 6( الكتابات المنفذة  بالخط الثلث على الخ�سب بمقبرة ال�سعديين
بمراك�ص، ت�سوير الباحث.

 )لوحة 9( الكتابات المنفذة بالخط الثلث على الزليج بمدر�سة ابن يو�سف
بمراك�ص، ت�سوير الباحث.

 )لوحة 7( الكتابات المنفذة بالخط الكوفي على الج�ص بجامع باب دكالة
بمراك�ص، ت�سوير الباحث.

ابن بمدر�سة  الزليج  على  الثلث  بالخط  المنفذة  الكتابات   )10  )لوحة 
يو�سف بمراك�ص، ت�سوير الباحث.

 )لوحة 8( الكتابات المنفذة بالخط الكوفي على الج�ص بجامع الموا�سين
بمراك�ص، ت�سوير الباحث.

 )لوحة 11( الكتابات المنفذة بالخط الثلث على الزليج بمقبرة ال�سعديين
بمراك�ص، ت�سوير الباحث.
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ابن بمدر�سة  الخ�سب  على  الثلث  بالخط  المنفذة  الكتابات   )12  )لوحة 
يو�سف بمراك�ص، ت�سوير الباحث.

 )لوحة 15( الكتابات المنفذة بالخط الثلث على الخ�سب ب�سقاية )الح�سن
وعلي( بمراك�ص، ت�سوير الباحث .

 )لوحة 13( نوافذ الجزء العلوي لجدار القبلة بالجامع الكبير بتارودنت،
ت�سوير الباحث.

ب�سقاية جامع الخ�سب  الثلث على  بالخط  المنفذة  الكتابات   )لوحة 16( 
الموا�سين بمراك�ص، ت�سوير الباحث .
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�لأ�سر�ف �ل�سعديين، 389.
بالمغرب في ع�سر  و�لجنائزية  �لدينية  �لعمائر  �أبو رحاب،  محمد   206

�لأ�سر�ف �ل�سعديين، 386.
بالمغرب في ع�سر  و�لجنائزية  �لدينية  �لعمائر  �أبو رحاب،  محمد   207

�لأ�سر�ف �ل�سعديين، 390.
بالمغرب في ع�سر  و�لجنائزية  �لدينية  �لعمائر  �أبو رحاب،  محمد   208

�لأ�سر�ف �ل�سعديين، 388.
بالمغرب في ع�سر  و�لجنائزية  �لدينية  �لعمائر  �أبو رحاب،  محمد   209
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